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PIETŲ KORĖJOJE KARO STOVIS 
BUS PANAIKINTAS UŽ METU

,i‘ ■ KARINĖ VADOVYBĖ PALEIDO DIDOKĄ 
SKAIČIŲ SUIMTŲ MAIŠTININKŲ

’ SEOUL, P. Korėja. — Visoje - -- - ■ -

s

NAFTOS KAINOS NESU
VIENODINTOS v

Pietų Korėjoje karo stovis bus 
panaikintas, — pateiškė krašto 
jęezidentaš Choi Kyu Hah. Pre- ALŽYRAS. - Antradieni' pa- 
a-dentas buvo linkęs karo stovi [sibai naf eksp<Jrtuojanči 
greičiau panaikinti, bet kanai; 
nesutikę. Jie bijoję, kad krašte 
nekiltų naujų neramumų ir ne
būtų didesnio kraujo praliejimo. 
Prezidentas’ buvd pareiškęs no
rą atsistatydinti.’ Prezidentas 
Hąh prinešė susirinkusiems ge
nerolams, kad vadovausiąs ko- 
vaf prieš karo stovį, 5ei kariai 
neleis ’ krašto gyventojams ' išsi
rinkti pariaiiiento ir valdžios.’

; ĮTAKINGAS GENEROLAS 
. . . CHŲN DOO HNVAN

- 4 Atrodo, kad sabartiniu metu 
įtakingiausias -generolas yra

‘ Ghnn Doo Hwan.- Jis Vadovauja 
’ 25 kariui -komitetui, kiuris_apta- -1 

ria ir nutaria visus svarbesnius 
kraštd reikalus. Gen. Hwan įsa
kė' paleisti -200 Kvangdžiu mies
te suimtų .jaunuolių. Jis-taip pat 
apibarė .kariuomenės vadą, ku-

konferencija, nepasiekusi suta
rimo-, suvięnodįnti ęksportuoja-

PADĖS EGIPTO KARIAMS 
NUVERSTI A. SADATĄ

TRIPOLI, Libija. —Libijos 
diktatorius Moammar Chadafi 
viešai pareiškė, kad jis padėtų 
Egipto karininkams, jeigu jie 
bandyti atsikratyti prezidento. 
Anwar Sadato.

Islamabade suvažiavę musul
monų valstybių atstovai pa-- 
smerkė Sovietų Sąjungą už įsi-j 
veržimą į Afganistaną. Visi pa
sižadėjo padėti Afganistano vy-J 
riausybei organizuoti kevą prieš’ 
įsiveržusius rusus. Visi prašė: 
Sovietų užsienio ministerį ir vy-! 
riausybę atšaukti karo jėgas iš 
Afganistano. Ten taip pat buvo 
pasisakyta ir priiš Sadatą dėl] 
taikos s. j tarties su Ižraęliu. Da-J 
bar aiškėja, kad prieš Sadatą 
aiškiausiai nusistatęs buvo ir■ ' i
yra Libijos diktatorius Chadafi.

Prieš 7- metus Chadafi bandė 
savo tankus pasiųsti per sieną 
į Egipto teritoriją.’ Jis manė, 

.kad Egiptas negalės priešintis, 
bet išėjo kitaip — Libijos tankai 
buvo. priversti trauktis. Bė to,-

kraštų, dauguma ims po $37 už 
statinaitę benf-iki . rugsėjo mė- 
nesio. Kuveitas, Kakaras, Trakas 
ir Venezuela nuo liepos i‘ dienos 
ims po ..$32 už. .42 galonų sta- 
tinaitęV'’;'.:'

$4udi " Arabija, kuri ekspor
tuoja Amerikon 8% visų suvar
tojamų degalų, laikysis senosios 
kainos i— $28 už statinaitę. Sau
di Arabija -išsemia per dieną 
9.5 milijono statinaičių naftos ir 
tos normos žada.laikytis. Nežiū
rint Naftos ministerid -šeicho 
Ąhihed Žaki ’ Yainani nusistaty
mo, manoma, kad ir Saudi Ara
bija savo' eksportuojamą naftą! sudegino. Chadafi už tai vis
pabrangins. Vartotojai turėtų

j _ • . v. . • mokėti 1-2 centais brangiau užns vadovavo miesto užėmimui.] ““b“u
Suitmų skaičius'turėjo būti vi-1 ”a on|f;• -fe-Y zl . 
sąi nedidelis., • nes imaiščininkai 
patys padėjo ginklus.- Jie pati
kėjo Seoul nąieste padarytu susi- 

. tarimu ir pasitraukė, iš miesto

GYDYTOJAI JAM BUVO PATARĘ 
ILGĘ SAVAIČIŲ POILSI
LIGONINĖJE RUOŠĖ RINKIMINĖS 

KAMPANIJOS PAREIŠKIMUS

I

puolė tris Libijoje stovėjusius 
didelius' Sovietų lėktuvus ir juos.

negali dovanoti.

JTALErojE NUŽUDYTAS t 
^ ^ LIBIJOS PILIETIS , ;

/.' Italijoje, Milano mieste, tre-. 
čiadidnį. buvo nužudytas 56 me-

TOKIJO, Japonija. — žinia 
apie Japonijos premjero Masa
joši Ohira mirtį ketvirtadienio 
rytą ligoninėje sukrėtė visą Ja- 

‘ poniją ir Japonijai draugingas 
. valstybes. Geriausieji gydytojai 
Į patarė kovojančiam premjerui 
! pailsėti bent kelias savaites, kad 
atsigautų sutrikusioji širdis, bet 
70 metų premjeras gydytojus įti
kinėjo, kad jis savo širdį geriau 
pažįsta ir buvo tikras, kad ji jo 
paklausys.

Premjeras Ohira buvo pasku
bomis nugabentas į geriausią 
Tokijo ligoninę, kur gydytojams 
pavyko apraminti ritmus sumai
šiusią širdį ir prastumti kraujo 
krešulius, bet premjero jie neįti
kino, kad jam būtinas poilsis. 
Jam buvo pareikštas nepasitikė
jimas jo paties liberalų partijos 
kelių narių, todėl jis ir stengėsi 
atsikratyti nepasitikėjimą 
reiškusių narių. Jis tuojau pa
skelbė rinkimus į parlamentą | 

— Mokslininkai apskaičiavo, birželio 22 dienai ir metėsi į rin-, 
kad pentkadienį gali vėl prasi-! Giminę kampaniją. Jo draugai.1 
veržti šv. Elenos ugnikalnis. | dabar pripažįsta, kad didžiau- 

r. ; jšias jam smūgis, buvo tada, kai
— Kongresas nustatė saųges- ■ - ------

, v ,. , , i nes taisykles atomo jėgaAener-karsthge jau beveik pravjo, ta-|;gijai " ;
čiau Reaganui, dabar esančiam j 

j — Amerikos kariuomenės Ka- 
Vo-

Sovietų policijos birželio mėnesį nušauti suimti lietuviai 
..7 Rainių miškelyje.

FORMUOJASI AMERIKOS PREZIDENTI
NIU rinkimu STRATEGIJOS FRONTAI

ABI PARTIJOS IR JŲ KANDIDATAI DERINA JĖGAS 
IR RUOŠIA DIRVĄ RINKIMINEI KAMPANIJAI

Ilgai užsitęsė pirminiai rinki
mai -išryškS&o^- abiejų partijų 
kandidatus į Baltuosius Rūmus. 
Buvęs Kalifornijos gubernato- 

JJar r*us R°naW Reagan ir dabarti
nis prezidentas Carteris turi pa
kankamai delegatų, kurie bal
suos už juos partijų konven
cijose.

Nors jaunime? garb inimo

TRUMPAI IŠ VISUR

VĖL PRADEDAMOS DERYBOS 
PALESTINIEČIŲ KLAUSIMAIS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentui Carieriui pageidaujant, 
sekančios savaitės viduryje čia 
atvyks Egipto ir Izraelio delega
tai paruošti dirvą naujoms de
ryboms palestiniečių autonomi
jos klausimais. Formalios dėry- 
bos vėl bus Izraelyje ar Egipte. 
Egipto prezidentas Anwar Sada- 
tas pareiškė, kad prieš derybas 
reikia prašalinti kliūtis, kurios 
kliudo pokalbiams. Svarbiausia 
kliūtimi jis laiko žydiškų kolo
nijų statybą okupuotose terito
rijose. Izraelio' užsienio reikalų 
ministerijos kalbėtojas pareiškė 
pritarimą būsimiems pasitari
mams.

Derybos buvo nutrukusios,

N^PAKEN^GERM^
■ RYŠIAMS SU' jFĄIVANŲįC.-

■ 'L ' i ‘  y 2"  uiau. a viaucix codiiv-icLiii j

Va&tyl^/ šekretoria^ tų ^Libijos pilietis Azedin Lanh- 69 metų, primetamas senyvas |
centre - buvusių barikadų. Jie į tas rytų Algoš-ir Paęifiki^ reika- dėti, kai j js-kalbėjo telefono bū- amžins, Jei jis būtų išrinktas ro policija Hanau mieste,
prižadėjo . sukelti dar didesnį 
maištą prieš karius, nenorinčius 
pripažinti krašto, gyventojams 
pagrindines žmogaus teisęs. Ge-

lams Richard Holbrooke pareiš
kė Kongresui, kad Ąįžmezginiąs 
santykių sįį ' Kinija Yjėpakenkė

# geriems ryšiams tarp Taivano 
nęrolas, Hwan . buvd prižadėjęs ir JAV. .Dabar, nėra įtampos tarp 
susitarimo -laikytis ir ginklus Kinijos ir Taiyano, su kuriuo 

yra palaikomi ryšiai per Neofi
cialias institucijas.

J

1

metusių civilių, nebausti. _ ■ 

RENGIASI TAISYTI KORĖ-
. •: JOS KONSTITUCIJĄ 

.* i- t
Prezidentas Hah per radiją 

krašto gyventojams pranešė, 
kad krašto gyventojai spalio mė
nesį turės progos pasisakyti dėl 
pageidaujamų P. Korėjos kons
titucijos pakaitų. Konstitucijos j 
tekstas'- bus pakeistas pagal 
Seoule padarytą susitarimą tarp 
valdžios ir maištininkų atstovų. 
Bus išmestas paragrafas, lei-

- ' kai Izraelio parlamentas priėmė 
na 1 įstatymą, kuriuo okupuota rytų 

į Jeruzalės dalis buvo neatskiria- 
’ mai prijungta prie Izraelio. Bal- 
j tųjų Rūmų pranešimu, pirmiau- 
i šia susitiks pokalbiams Egipto 
atstovas Hassan Kamai Ali, Iz
raelio Yosef Burg ir JAV anibar 
sadorius So'l M. Linowitz. Ygegužės '16' dieną iki šiol ištiki

mi jo bendradarbiai parlamen
te pasisakė už nepasitikėjimą 
premjeru.

Ohira buvo geras ekonc’mistas, 
pasiūlė labai svarbių ekonomi
nių reformų, kuris atnešė ger-

PRIE KABULO VYKSTA;
KRUVINOS KOVOS U

LONDONAS, Anglija. — .riš 
Kabulo ir iš New Delhi ateinan
čios žinios sako, kad prie Kabu
lo vyksta kruvinos kovos tarp 
•ūsų ir afganistaniečių. Atrodo, 
kad afganistaniečiains pavyko 
sunaikniti kelis tankus, todėl ko
vos šiek tiek aprimo.

Labiausiai visus stebino žį- 
lios, kad Kabulo apylinkėse ir 
■ ėl naudojamos nuodingos du
jos. Pranešimai iš Kabulo sako, 
kad tas dujas paleido afganista
niečiai, bet visi žino, kad Jie 
nuodingų dujų neturi. Pasakoja, 
kad tos dujos buvo pavartotos 
prieš Sovietų tankus.

Kita žinia tvirtina, kad pačia
me Kabule buvo paleistos dujos. 
Vienoje mokykloje buvo apnuo
dyti 250 vaikų. Juos paskubo
mis teko vežti į ligonines ir gel
bėti plaučins. šias dujas galėjo 
paleisti tiktai rusai, nes jie vieni 
uri nuodingų dujų. Jas paleido, 

galima tikėtis, per neapdai- 
;uma. 

V

delėje geležinkelių stotyje. Įta- prezidentu, tai sumuštų inaugu- kieti-joje, suėmė 55 karius ir kai
riam! Libijos teroristai. Taip patruojamų prezidentų amžiaus re-

33 metų Mahommed Bygte. : j partijoje balsų, kad Reaganas
Libijos diktatorius Moammar kandidatuotų tik vienam ter-

Chadafi įsakė visiems -užsienyje' minui.
esantiems Libijos disidentams
grįžti į Libiją iki birželid 10 d.!

riami Libijos teroristai. Taippat^mojamų prezidentų amžiaus re-, tina juos narkotikų platinimu, 
jie įtariami Romoje sužeidė kordus. Buvo kilę respublikonų Rasta 4 svarai heroino, 1.8 sv.

Anta-

Klaipėdos uostas 1931 metai* 
7' . ' (Teofilid Petraičio piaŠfnys)

KALENDORĖLIS

Birželio 13: A^viliria, 
na s, Minkanti, Kančias.

,, Saulė teka 5.14, leidžiasi 8:26.
’ Oras šilta*, galt lyti.

džiąs vienam prezidentui valdyti j į 
kraštą iki mirties. Gyventojai j i 
galės pasisakyti, ar jie norės pa- j > 
daryti konstitucinių pakaitų.

Prezidentas Choi K. Hah pra
nešė, kad jis netrukus vėl atida
rys universitetus, leis studen
tams studijuoti mėgiamas moks
lo šakas ir neleis kariams ar 
policijai kištis į mokslo įstaigų 
reikalus. Dabartiniu metu dides
nieji universitetai uždaryti, stu
dentams neleidžia tęsti mokslo.

’{būvi karo išgriautam ūkiui. Ja
is aguonu gaminamo hašišo ir I 
255 vienetai LSD.

- - .Pulk. Holland Sanders, 
įsteigęs pelningą Kentucky Fried 
Chicken, gavo pavojingą leuke
mijos ligą.

— Afganistano radijas antra
dienį pranešė, kad Kabulo mies
te nuo partizanų leidžiamų dujų 
ligoninėse gydomi dar 68 gyven
tojai. Taip pat pranešama apie 

. ■ ,. , * . , i48 Sovietų karininkų pabėgimąproblemų neįvertinimu ir bend- x. , x , J.,:x. _ v. vv. (pas partizanus, bet ištirta, kadiru nesionentavimu. Tačiau sesių ; . , . ~, i . . ... x ... M tai buvo suokalbis. Sušaudytigydytojų komisua tynnejo Reo-. 45 karinjnkai 
gano sveikatą ir jokių senatvės į 
žymių nerado. Jis atrodo nese-‘ 
nesniu kaip 60 metų ir gerai jau- him Begin pareiškė, kad bus ku- ciją šiuo svarbiu tarptautiniu 
čiasi. Daugelis amerikiečių vy
resnio amžiaus asmenį laiko la
biau patyrusiu įvairiuose gyve-

šiuo klausimu pasisakė pats 
Reaganas New York Times dien
raščio trečiadienio laidoje. Jis 
pareiškė, kad nesiektų būti iš
rinktas antram terminui ir tuo
jau apleistų Baltuosius Rūmus, 
jei gydytojai rastų senatvės ligų 
žymes. Tos žymės pasireiškia 
atminties susilpnėjimu, bėgamų

ponai karą prakišo, bet šiandien 
jų ūkis stovi ant tvirtų pagrin
dų. Ohira turėjo gerą atmintį.

Amerikiečiams labai rūpi ga
limos staigios pakaitos japonų 
užsienio politikoje. Prezidentas 
Carteris buvo artimas japonų 
premjero draugas. Jie turėjo 
progos išsikalbėti abiejų valsty
bių užsienio politikos reikalais. 
Patys svarbiausieji užsienio po
litikos dėsniai abiems buvo tokie 
aiškūs, kad jiems nebuvo reika
lo apie juos ilgai aiškintis. So
vietų karo jėgoms įsiveržus į Af
ganistaną, premjerui Ohira ne-

— Izraelio premjeras Mena- reikėjo aiškintis apie JAV pozi-

i

i

— Tarptautinio Olimpiados ko-

narna dar 10 naujų kolonijų va
karinėse Jordano upės teritori
jose. Jis tvirtona. kad tos žemės 

nimo bei politikos reikaluose ir (istoriniai priklauso Izraeliui- 
sugebančiu daryti tinkamesnius 
sprendimus.

Prez. Carteriui nesiseka atsta- miteto narė grafaitė Jean de 
lyti deindkratų partijos vieny-J Beaumont pareiškė Šveicarijoj, 
bes. Senatorius Edward M. Ken
nedy vis tiki stebuklu, kad par
tijos konvencijoje jis bus nomi
nuotas kandidatu į Baltuosius 
Rūmus. Jam padaryta nuolaidų 
sudarant partijos platformos ko-Į ką. 
mitetą. Į jį įeina 9 Carterio šali-l 
ninkai, 5 Kennedžio ir vienas" 
neapsisprendęs.

kad Sovietų Sąjunga apmoka 40 
valstybių olimpinių komitetų iš
laidas. Tš viso Maskvos olimpia
doje dalyvaus 86 valstybės, nors 
ne visos remia sportininkų išvy-

— Baltųjų Rūmų štabo vir
šininkas Hamilton Jordan, pre- 

Į zidento Carterio patvarkymu, 
paskirtas rinkiminės kampanijos 
pirmininko Robert S. Strauss 
pavaduotoju.

— Sovietų kdsmonautai .Turi

— Indijoje, Tripura provinci
joje, kilo neramumai, kurių me
tu žuvo virš 300 asmenų ir sude
ginta daug namų. Gyventojai 
buvo nepatenkinti ateiviais iš Maljašev ir Vladimir Aksiomov
Bangladešo valstybės. Indijos sugrįžo iš erdvės. Jie nuvežė 
valdžia "ten - pasiuntė karinome- maisto dviem -kosmonautams, 
nė« dalinį. '• • • skriejantiems Salint erdvėlaiviu.

klausimu. Afganistano klausi
mas abiems valstybėms buvo ži
nomas. Japonijai kiekvieną kar
tą nereikėjo, atsiklausinėti. nes 
jiems buvo žinomas JAV nusi
statymas. Japonams taip pat bu
vo suprantama ir Maskvos olim
piados klausimu pozicija.

Japonija buvo nutraukusi san
tykius su Kinija, kai komunis
tai užėmė Pekiną. Dabar santy
kiai keičiasi. Ohira jau rado juos 
pasikeitusius. Kinijos premjero 
Hua Kuofengo‘kelionė į Tokiją 
taip pat. turėjo įtakos tolimes
niems abiejų valstybių santy
kiams.

Ohirai mirus, oficialiai pa
skelbta, kad premjero pareigas 
laikinai eis Masajoši Ita, dabar, 
tinio kabineto sekretorius ir 
oficialus vyriausybės |>dlitikos 
pranešėjas. Ministeris Ito pra- 
nešė japonams ir visam pasau
liui apie premjero mirtį ligoni
nėje. Ito pridėjo ,kad premjero

;mona buvo ligoninėje mirties' 
netu. Ohira bus pašarvotai sa
vo namuose, o sekmadienį bus 
palaidotas artimiausiose kapi
naitėse. Ministeris Ito' taip pat 
pranešė, kad buvęs premjeras 
buvęs krikščionis.

Antrame vyriausybės praneši
me ministeris Ito pareiškė, kad 
jis ir jo kabinetas praves rinki
mus birželio 22 ir 23 dienomis. 
Suskaičiavus balsus ir išrinkus 
parlamento atstovus, bus suda
ryta nauja vyriausybė, kuriai 
jo kabinetas perduos valstybės 
vairą. Kol bus išrinkta ir prisaik
dinta nanja vyriausybė, vyriau
sybės pareigas eis laikinasis vy
riausybės premjeras Ito.
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A. JUšKlėVtč.iuy

Žlidoma lietuvių tauta beldžiasi 
į pasaulio sąžinę

pats gražiausias rą sunkiems darbams, o kiti — 
pavo'jingesnieji” buvo tuojau

Birželis
mėnuo. Gamta pasipuošusi jau
na žaluma ir žiedais, skatina likviduoti suėmimo vietoje. Ant- 
ramius Lietuvos žmones į kury- rasis masinis žmonių suėmimas 
bą, į darbą. Tylios, ramios bir-' ir deportacija į Sibirą buvo įvyk- 
želio naktys teikė malonų poilsį Į dyta taip pat birželio mėnesį, 
ir ramybę Lietuvos krašto žino- 1941 m., 14-18 dienomis. Šio ant- 
nėms. Tik sužvėrėję Sovietų im- rojo išvežimo metu buvo suim- 
perialistai, ištroškę nekaltų žmo- ta ir išvežta 34,260 įvairaus am
iną kraujo, ginkluoti budėjo su žiaus, profesijų ir išsimokslini- 
savo paruoštu lautžudišku pla
nu ir birželio vidurį, 1940 me
tais, užpuolė mūsų kraštą — tė 
vynę Lietuvą ir pradėjo žudyti 
nekaltus Lietuvos žmones. O pa
saulis tik stebėjo ir tylėjo... šie 
tragiškieji, žiaurūs birželiniai 
įvykiai yra geriausių mūsų tau
tos sūnų, dukrų kančiomis ii 
krauju įrašyti į mūsų tautos is
toriją ir jie amžiais bylos apie 
komunistinės imperialistinės Ru
sijos žiaurumus. Amžius tauta 
minės Baisiojo birželio įvykius, 
amžius jaus jai padarytą baisią O
skriaudą...

žiaurūs birželiniai Įvykiai Lie
tuvoje atidengė tikrąjį Rusijos 
komunsitinį veidą, paženklintą 
sadistiniais žmonių kankinimais, 
kurie viršijo ir paties Dantės 
pragaro kančias...

Deportacijos iš Lietuvos ir iš 
kitų Pabaltijo kraštų — Estijos 
ir Latvijo’s — buvo suplanuotos 
iš anksto, 1939 metais, Maskvo
je. Kada Kremliuje buvo su
rengtas priėmimas Lietuvos de
legacijai pasirašyti savitarpinės 
pagalbos sutartį, tai tuo pačiu 
metu, 1939 m. spalio mėn. 11 d., 
buvo pasirašytos ir instrukcijos 
likviduoti priešsovietinį elemen 
tą Pabaltijo kraštuose. Tai bais 
ir. žiauri apgavystė, kuri liudyk 
liudija, jog komunistine Sovie 
tų Rusija negalima pasitikėti 
nes viena ranka jie sveikinasi, c 
kitoje durklą laiko...

Lietuvos gyventojų deportaci
ja ir buvo vykdoma pagal i'lask- 
vos duotas instrukcijas. Pirma
sis masinis Lietuvos žmonių 
areštas buvo įvykdytas 1940 m. 
liepos naktį, iš 11-tos į 12-tą d. 
Suėmimai buvo vykdomi pagal 
anuometinio saugumo departa
mento direktc'riaus Antano 
Sniečkaus instrukcijas. A. Snieč
kūs buvo lik Rusijos komunistų 
priemonė ir priedanga prieš pa
saulį. Tuo metu buvo areštuota 
2,000 - 2,800 geriausių Lietuvos 
sūnų ir dukrų Lietuvos pat
riotų.

Suimtieji buvo grūdami į ka
tėjimus, kurie buvo perpildyti, 
ir kalinamiems buvo tikra kan-

yšįį&r*- - -:y
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L. BENDRUOMENĖS TARYBOS NARIŲ IR ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS, įvykęs 1979 m. gruodžio 8 d. šaulių namuose, Chi-
1

r

ir A. Keturakis.
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atstovas ir 19 svečių.
Reporterė Z. J.

ino žmonių. Rusai gaudė sąmo
ningus ir įtakingus lietuvius, 
/isi suimtieji ir išvežamieji bu- 
>o kaltinami pagal SSR baudžia- 
nojo kodekso 58 str. —- prieš
valstybinę veiklą. Na, ir kokią 
moralinę ar juridine teisę turė- 
,o svetima valstybė taikyti savo 
statymus lietuviui, gyvenan
čiam Lietuvoje ! Tai tik paro-; 
dija, tai tik dvidešimtojo am
žiaus gėda!.. ■.

Visi suimtieji buvo sugrūsti į 
gyvulinius vagosus, kurių lan- 
gai buvo užkalti geležimis ai 
lentomis, ir be maisto ,o dažna: j 
ir be vandens laše’, be sanitari i 
nės priežiūros buvo vežami į Ru-1 
sijos gilumą, į priverčiamoje Į 
darbo stovyklas, kur dauguma I 
ratio greitą mirtį__Suimamųjų 1 __ _ _ . .
vežamųjų moterų, r vaikų, sene ^statybos” politiką. Aiškiai ir tvirtai pasisako už - patriotinę, demokratinę Lietuvių B-nę, vykdančią švietimo ir kultūros uždavinį, 
lių pagalbos šauksmai buvę, 
klaikūs__

Sovietų Rusijai vėl okupavus 
Lietuvą, masinė lietuvių depor- j 
tacija buvo pakartotinai vykdo- j 
oia 1944 m. lapkričio mėnesį. 
1945 m. rugpjūčio' mėn., 194C 
m. vasario mėn., 1947 m. rug- 
piūčio mėn. ir 1948 m. gegužės 
mėn. Vėliausios žmonių depor
tacijos, pagal gautas žinias iš 
Lietuvos, daugiausia palietė ii 
Lietuvos išbėgusiųjų gimines 
karius, šaulius, partizanus ir jų 
šeimas. Turimomis žiniomis, ik; 
šiol Lietuvos okupantas iš Lie 
tuvos išvežė — deportavo apie 
357,000 asmenų. Neskaitlinga 
mūsų tautai šitoks skaičius su «- I
naikintų žmonių yra nepaprasta Į 
lidelis ir nuostolingas... Buvu Į 

šio SSSR komisaro J. Glušauske 
liudijimu ir kitų valstybių žinio 
mis. Sovietų Sąjungos vyriausy 
bė buvo nutarusi iš Lietuvos de 
po'rtuoti 700.000 žmonių. Netoli 
to skaičiaus ir deportavo — su
naikino.

Sibiro darbo stovyklose žuvo 
SX)r4 lietuvių. Jie žuvo nuo bado, 
šalčio ir neįprastose sąlygose 
sunkaus darbo. Gyvų išliko dau
giau moterų, kurios dirbo kol
chozuose.

Išvežtųjų ir nukankintų jau 
nutilo žingsniai toli nuo Nemu- 

čia. Kalinamų dauguma buvojno krantų, bet jie paliko savo 
teisiama už akių. Vieni buvo krauju, gyvybės auka rašytą tes- 
nuteisti į Rusijos šiaurę, į Sibi- lainenlą — mylėti savo žemę,

R
cagoje. Suvažiavimo prezidiumas (iš kairės): Ig. Serapinas, K. čiurinskas, kan. V. Zakarauskas, dr. Z. Danilevičius, dr. V. 
Plioplys, E. Mikužiūtė, dr. V. Dargis, A. Repšienė, A. Juškevičius, dr. V. Balčiūnas. Greta: jj Bagdžius ir dailininkas M.. Šileikis. 
Stovi šie atpažintų pavardžių asmenys (iš kairės): L. Vaičiūnienė, Danilevičienė, Al. Kačinskienė, A. Marma, teis. A. Balčiūnas, 
Z. Juškevičienė, K. Povilaitis, A. Pleškys, inž. A. Zumaras, inž. Kožica, Kolbienė, Smilgienė, Smilgys, Ig. Petrauskas, Pocienė;

v „ .v.' - . ' ’ -v'V -
Prūsas, Novickis, J. Balčiūnas, šie visi nuotraukoje matomi asmenys yra pasišventę L. B-nės reorganizacinei idėjai, jie pasisako 
prieš: L. B-nės suskaldytojūs, L. Bendruomenės politikavimą — ALTos ir VLIKo* griovimą; 'prieš Bendruomenės vedamą “tiltų

vežamųjų moterų,t vaikų, ■ sene Į i

Didžiausio liūdesio ir tragizmo sukaktis
Birželio mėnesį kasmet atgyja mūsų Tautos tragedijos '•— 

jos okupacija ir masiniai Sibiran trėmimai, kurie visus taip giliai 
sukrėtė ir kurie niekad iš mūsų Tauto's istorijos neišdils. Jau 
40 metų, kai Lietuva nelaisvėje, šiais metais Maskva švenčia 
jubiliejų, kai prieš 40 metų, birželio penkioliktąją, ji atnešė 
mūsų tautai vergijos pančius.

Mums gi ši sukaktis yra didžiausio liūdesio ir tragizmo diena. 
Pavergėjas prieš 40 metų tankais ir patrankomis sunaikino mūsų 
'autos laisvę. Todėl ji negali išnykti iš atminties tiems, kurie 
patys ją išgyveno. Jos negali užmiršti gyvųjų liudininkų vaikai 
ar vaikaičiai, nes ta birželio diena Į mūsų ilgos ir garbingos Lie
tuvos lapus tapo įrašyta kaip viena juodžiausių dienų, atnešusi 
•■ergiją ir nuc'.at primenanti neatitaišytas skriaudas...

Maskvos propaganda skelbia, kad ji Lietuvą “išlaisvino”. 
Tai melo propaganda. Tik prisiminkime tą siaubingą balansą 
šios 10 metų vergijos, kiek įvykdyta žudynių, trėmimų, kiek pra
lieta kraujo ir ašarų! Kas išskaičiuos tuos siaubingus kruvinus 
nusikaltimus, įvykdytus pavergėjo mūsų tautai? Tai, ką mes 
čia prisimename, yra tik mažas krislelis kraujo ir ašarų jūrose 
Jau pat pradžioje okupacijos, kurią okupantas vadina “išvada
vimu”, buvo deportuota apie 50,000 lietuvių. Sunkiais darbais, 
žiauriausiu teroru buvo sunaikinta daugybė mūsų tautos žmonių, 
nusipelniusių veikėjų, mokslo vyrų, karių, paliegusių senelių ir 
net gyventi nepradėjusių kūdikių. O išlikusieji, kurie pajėgė 
fiziškai pakelti kančias, tebėra sužalotais kūnais ir sieloje nešioja 
skaudų paniekinimo pajautimą. O pati Lietuva tapo pridengta 
mažais “katynais”, kuriuose buvo žvėriškai nukankinti tūkstan
čiai visai nekaltų žmonių, ir kiek ten šiandien slaptų masinių 
kapų! O kas išsakys kančias tų mūsų brolių, kurie žengia gele
žimi apkalti, rimbais plakami, kurie sukniubo Sibiro pusny? Kas 
išsakys kančias tų. kurie krauju ir ašardmis paplukdė rūsčius 
tundrų tolius? Tikrai, mūsų žemė niekad nepažino tokio maro, 
tokio skausmo, nepažino niekad, niekada.... K. V. Z.

JAV R. Lietuvių B-nės ir Liet. Krikščionių 
Demokratų Sąjungos santykis

JAV R Liet. Bendruomenė yra 
išeivijos ’ organizacinio gyveni
mo aktyvi ir veiksminga dalis. 
Liet. B-nei rūpi: LB-nės demo
kratiškumas, lietuviškumas ir 
Lietuvos laisvės reikalai. Lietu
vių Bendruomenės reorganizato- 
riai yra šiems idealams nuošir
džiai pasišventę. Idealistinio sie
kio kelyje, Reorganizacinė Lie
tuvių Bendruomenė jungiasi ir 
su kitomis jai giminingomis 
ideologinėmis grupėmis bei są
jūdžiais, ir su LKD Sąjunga. 
Reorganizacinę L. Bendruomenę 
ir Lietuvių Krikščionių Demo
kratų sąjungą aiškiai jungia: 
patriotiškumas, lietuviškumas ir 
demokratiškumas. Be to, jas abi 
jungia ir tvirtas moralinis nusi
statymas remti Lietuvos laisvi
nimo veiksnius ALTą ir VLIKą. 
šiuo pagrindu Reorganizacinės 
Lietuvių Bendruomenės oficioze 
“Vago'se” ir yra karts nuo karto 
pateikiama kiek žinių apie savo 
ideologinių bendrakeleivių — 
LKD Sąjungos — veiklą.

LKD Sąjungos suvažiavimas 
tvirtai deklaravo krikščioniškos 
demokratijos ir tautinio patrio
tizmo idealus.

AR FRONTININKAMS PA
VYKS APGAUTI — PAJUNG- 

! TI IŠEIVIJĄ SAVO PARTI
NIAM INTERESUI?

Atsakymą galima rasti dr.
j Z. Danilevičiaus naujai išlels- 
i toje paskaitoje, tema:: “JAV.
1 REORGANIZACINĖS LIETU- 
j VįŲ BENDRUOMENĖS VAID 
■MUO DABARTIES LAISVINI- 
■MO VEIKSNIŲ SITUACIJOJ”.
■ Paskaita yra skaityta JAV R. 
į L.B. tarybos narių ir atstovų 
suvažiavime, įvykusiame 1979 
m. gruodžio mėn. 8 d., Chica- 
goje. Paskaita išleista atskiru 
leidiniu, išleido R. L. B-nė, 
spaudė — M. Morkūno spaus
tuvė. Išleista tūkstantis egzem
pliorių. Leidinys jau yra plati
namas, siuntinėjamas į lietu
vių kolonijas-.Aanerikėje, Ką? 
nadųję, bus" pasietas ir 
kontinentų lietuviams.

Dr. Z. Danilevičius savo pa- . 
skaito j ę, įrojdp,. kad ALTa/VLI- į 
Kas yra pagrindiniai. veiksniai ? 
Lietuvos vadavimo reikalui 
kontroliuoti ir kad ALTos ir

; VLIKo griovimas yra pagrin
dinės patriotinės lietuvių veik- 
vos griovimas. Paskaitininkas 
aiškiai ir pagrįstai deklaruo
ja: “Kas veikia prieš ALTą ir

v — veikia prieš Lietu- 
dienomis Marquette Parko para- vos laisvės atstatymą l’’

LKD Sąjungos konferencija 
įvyko š.m. gegužės mėn. 24-25: VLIKą

pijos salėje. Konferencija vyko 
krikščioniškosios doros ir tauti
nių principų puoselėjimo ženkle 
bei Lietuvos laisvės ryžto dva
sioje. šiuo reikalu konferencija 
padarė ir šešias rezoliucijas, ku
rios jau buvo Naujienose pa
skelbtos.

Rezoliucijų komisiją sudarė: 
dr. Z. Danilevičius, kun. A. Pet
rauskas ir A. Viliušis. Tenka pa
stebėti faktą, kad jau ne visos 
organizacijos ir sąjūdžiai išneša 
suvažiavimų rezoliucijas. Yra 
aiški ir šios naujovės priežatis: 
tai gausi tiltų statybos politikie
rių infiltracija į patriotines or
ganizacijas ir jų skleidžiama 
baimė, kad neužpyktų okupan- 

1 tas, kadangi .visų rezoliucijų pa
grindas yra reikalavimas laisvės 
Lietuvai.

LKD Sąjunga išrinko naujus 
vadovybės organus. Į valdybą iš
rinkti: V. šoliūnas, St. Lūšys, 
A. Venckus, Pr. Povilaitis, Ad.

Paskaitos autorius kalbėda
mas L. Bendruomenės reikalu 
šitaip pasisako: “JAV L. Ben
druomenė, o dabar jau ir Pa
saulio Lietuvių bendruomenė, 
neturėdama šaknų organizaci
jų ar partijų formoje, remiasi 
vien frontininkų ir jų laikinų 
bendradarbių — liberalų orga 
nizacija. Jie tikrai visos dir
vos — lietuviškos visuomenės 
neatstovauja ir visuomenės 
paramos neturi. Jų šaknys \nęn 
kos, o taip pat lengvai pagra
žinamos, nepakankamai stip- 
rios vieningam visuomen.ėg pri
tarimui garantuoti. Kadangi 
esmėje tik viena partijėlė be
sudaro L. B-nės šaknis, tad 
toms šaknims sunykus, visas 
lietuviškas veikimas yra pas
tatomas į pavojų?* '

Paskaitos eigoje dr. Z. Da
nilevičius aptaria frontininkų

(Nukelta į šeštą puslapį)

NesuS|>ėjusių laiku išvežti lietuvių lavonai palikti tiž Ukmer
gės, paplentėje Bėgantieji rekrilai «viaudė ir paįiko 

* išvežamus lietuvius.

savo tautą ir ją gelbėti iš žiau- žalą, okupantui vykdant fizinį 
rios komunistų vergijos! lir dvasinį tautos genocidą Lie

Nėra nė vienos lietuvių šei-, tuvoje. Reikia įrodyti, kad ne 
mos Lietuvoje, kuri vienu a*” ki- užtenka vien deklaruoti žmo 
tu būdu nebūtų nukentėjusi nuo Į gaus ir tautų laisvės principą 
žiaurtfūs ėkūpantd. Vokiečių ir < bet yra ir gyvas reikalas nedel

Je-’siant veikli, nes kol didicli tik 
ina

šveicarų spaudos žiniom 
lovos okupantas jau 1 
antrą milijoną lietuvių! Lietu
vos žmonių teigimu ir faktų liu
dijimu drauge yra vykdomas ir 
toks pat žiaurus negailestingas 
kultūrinis genocidas, skirtas tau-

• tą sunaikinti dvasiniai. Kaip ži
noma. pavergtu tauta visais ga

posėdžiaus. tai mažosios tautos 
gali būti visiškai sunaikintos 
žinokime, kad okupantas geno 
cidą vykdo visomis priemonė- 
inis ir labai sparčiai.

Būtinai visos turimos išeivi 
joijėgos ir ištekliai privalo būt 

l.mais būdais ir priemonėmis' mobilizuotos padėti tautai išsi 
kietai priešinasi prieš okupanto. laiiĮvifift.4~ Tai išeivijos šventi, 
užmačias sunąikifiti tautą. Išei-' pareiga! šis šventas tautinis už- 
viįos sšvenfa-pareiga pradėti tau-, dalinys reikalauja išeiviją su
pi if Ją išgalė-; ra^i tarpusavio bendrą kalbą ii
mis. ^garsiai uŽjsavo tautos laisvę išvystyti
-įf p Sičiai skelbti pssa rdiui mū- vjpiflftįjf' frbrttą~|Trir*
sfy tautai padarytą ir daromą okupantą.

pi -‘r ją geĮbĮjvvišottfis' išgalė-! ra^i tarpusavio bendrą kalbą ir

Jūs žengiat į sostus 
Ir minate altorius, 
Nuo jūs įstatymo sugriuvo 
Ir nuodėmės, ir doros; 
Karūnos niekšų valiai, 
O dulkėse karaliai.

lt tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai. 
Ir sūnūs nebeverkia.
Jei mirti motiną pasmerkia: 
bereikalinga ir tuščia, 
žmogaus paniekinta kančia.

(r vakaruos užgeso saulė — 
Vien piktas melas ir apgaulė. 
Pakalnėj žiežirbos sumirgo. J 
Praskrido raitelis ant žirgo. 
Ir dalgis sutemoj sužvango. 
Vi vos plango.

Putinas

fe.

Brangiai motinai, močiutei ir uošvei 

TATJANAI DARGIENEI

mirus, 

jos Sūnui dr. V. DARGIUI, JAV Reorganizacinės Lietuvių V ... ._ ■ -

- Aldonai, Valerijai, taip pat irjų4&in£iiij
_ ___ . > r VJ IJ

Bendruomenės Centro valdybos pirmininkui,. 
ir seserims - 
Kanadoje, reiškiame giliausią užudjautą.

JAV Reorganizacinė* Liet.zB-nės 

*— Vagų redaktorė ir Redakcinė komisija

į I lįf ”■’*

S



I IMDETROITO NAUJIENOS
Šv. Kazimiero Parapijos (Wind baigus, 1950 m. kovd 29 d. atvy- 

sore, Kanada) klebonas Domi- ko į Ameriką. Pradžioje gyveno 
lunkas Lengvinas buvo pagerb
tas kunigystės 40 metų sukak
ties proga, birželio 1 d. Lietuvių 
namuose. Neaišku kodėl .pager- dabar Windsore klebonauja Šv. 
bimą suruošė Detroito Lietuvių 
Namų Draugija ir Dariaus Girė
no Klubo Valdybos, o-ne Wind
sor© lietuviai parapijiečiai.

Į kun. D. Lengvino pagerbi
mą atsilankė virš 160 kviestinių 
svečų.. Beabejo,- kun. D. Lengvi
nas, pagerbimą užsitarnavęs pel 
nytąi, yra -labai draugiškas ku
nigas, ir esant reikalui labai 
paslaugus.. .Kun,, D. Lengvinas 
dažnai talkina Detroito visoms 
trims lietuvių parapijoms ir da
lyvauja visuomeninėje veikloje. 
Jis yra ir Lietuvių namų dalinin
kas,’ ir dabartinis Valdybos na
rys.

Dėl susidariusių aplinkybių, 
gaila, pagerbime negalėjau da
lyvauti, bet girdėjau per lietu
vių radijo valandą, kad jubili- 
jatą sveikino daug lietuvių or
ganizacijų atstovų buvo apdo
vanotas ir prisegtos jam gėlės.

Pagerbimą pradėjo inž. J. Gai 
žutisį Lietuvių Namų Draugijos 
pirm. Programai vadovavo inž- 
E&iąrdas Milkuš. Dalyvavo šių 
Lietuvių parapijų kunigai: Die
vo Apvaizdos ’klebonas kun. Vik 
toras Kriščiunevįčius, Kun. Ka-

Chicagoje, o vėliau Grand Ra
pids amerikiečių parapijose. Nuo 
1962 m. Londone (Kanada), o

Kazimero Parapijoje. 
* * *

SUKŪRĖ NAUJĄ ŠEIMĄ

Holei Radimer bažnyčioje ge
gužės 31 d. sumainė aukso žie
dus Sofijos ir Vlado Sirutavičių 
dukra Danutė E. Sirutavičiūtė 
su Robert J. Morris; abu iš Det
roito. Danutė yra baigusi gailes
tingųjų seserų mokyklą, o Ro-' 
bertas — biznio mokslus. Jau- ■ 
nasis yra vokiečių kilmės nuo 
Karaliaučiaus. Abu šviesaplau-' 
kiai ir gana gražūs.

Vestuvinę šaunią puotą iškė
lė jų mamytės, K. of C. puošnio
je salėje dalyvaujant per 300 i 
kviestų svečių- Įeinant jaunie
siems j salę, juos pasitiko jų ma
mytės su duona-ir druska. Pa- ’ .

I dalykas — ir lietuvių rašytojų kia šie aukščiau suminėti teigia- 
klasikų leidimas dideliais tirą- mi reiškiniai dabartinės Lietu-

I žais. Pvz. Maironio raštų du to-1 vos gyvenime? Ar tai tik trum- 
mai išparduoti per keletą mene-; pi pragiedruliai tamsioje Lietu-

I šių nors tiražas 25 tūkstančiai. * vos padangėje, ar jau pastovės-
* ir įritu lrla<cilrii ractn ti-

M. Šileikis Chicagos upė

> i

J *
t

' Panašiai ir kitų klasikų rastų ti- 
) ražas siekia keliolika tūkstan

čių. Tai rodo, kad patriotinės li
teratūros (tokie yra kone visi 
klasikai) yra kam skaityti ir kad 
Ji mielai skaitoma.

Visi šie faktai, šiame skyriu
je surašyti, parodo, kad lietuvių 
tauta ir jaunimas komunistinio 
“politinio-ideologinio” auklėji
mo nėra giliai paveikti- Jie, ži
noma, turi prisitaikyti bet pa
pūtus kad ir kiek švelnesniems 
vėjams, jie parodo savo tikrąjį 
nusistatymą-patriotiškai lietu
višką. Toks yra ir jaunimas, 
kuris augęs ir brendęs jau ko
munistinėj santvarkoj, dabarti-

klaustas jaunasis pareiškė, kad į A. RI?*fVYDAS

SOVIETINĖ LND0KTR1NACIJA 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

ir pas juos panaši tredicija esan
ti. Svečiai, žygiuojantiems jau
niesiems ir pajauniams, šiltai pa- j 
plojo.

Baliui vadovavo jaunojo bro
lis F. Morris. Neesant tarpe sve
čių dvasiškio, maldą -prieš valgį 
sukalbėjo angliškai pirmasis pa
jaunys, o lietuviškai-Yolanda

zimieras Šimaitis, kun.' Juozas 'Zaparackienė. Kadangi didesnė 
Kluonis ir iš Londono Kanada 
kiini Jonas Staskus.

Po vaišių ir sveikinimų meni
nę programą atliko Rusnės Bal
trušaitytės vadovaujama tauti
niu; šokių grupė “Audinys” ir 
deklamatorius Karolis Balys. 
Kiek teko patirtį apie sukaktu
vininką kun. D. Lengviną, jis 
esąs gimęs 1914 metais,liepos 13 
diėną Girininkų km.į: Gargždų 
vaĮsč., Kretingos apskr. Mokėsi 
Švėkšnos “Saulės” gimnazijoje, 
Telšių kunigų seminarijoje, ku
rią baigė 1940 m. Lietuvoje dar
bavosi' Skuode ir Gargžduose. 
1944 m., kaip ir daugelis, pasi
traukė Vokietijon- Karui pasi-

dalis svečių buvo amerikiečiai, 
tai ir ceramonijos buvo atlieka
mos pagal šio krašto tradicijas. 
Puotos metu-vyko kaunųjų svei 
kinimai. Grojant geram orkes
trui, publika linksminosi, šoko 

‘ir dainavo iki vėlumos.
Jaunieji — Danutė ir Rober- 

tas povestuvinei kelionei išvy-| 
ko į Europą, Vokietijon. Visi sve 
čiai jauniesiems palinkėjo lai- 
mingos kelionės ir laimingiems I

Ant. Sukauskas

PATS SKAITYK IR DAR Kl 
TUS PARAGINK SKAITYTI

nis pragiedrėjimas?
Amerikos žurnalistas J. Gunt- 

her’is. kelis sykius lankęsis So
vietijoj ir neseniai parašęs apie 
ją knygą “Rusija žiūrint iš vi
daus", pasikeitimus Sovietijoj 
apibūdino žinomu prancūzų po
sakiu: Plus ca change, plus 
e’est la meme chose. Turime su
tikti, kad gyvenimas, nors jis 
Sovietijoj grindžiamas visose 
srityse nepajudinama marksiz
mo-leninizmo dogma, vis dėlto 
kinta, nes toji dogma kiekvieno 
diktatoriaus gali būti kitaip aiš
kinama. Juk mašinų-traktorių 
stočių ar privalomų kolchozų 
pyliavų panaikinimą turime pri

turiu.
Bus daugiau)

- v. -11 HJAlclv4 luxixiic p a
nė studentija. Yra, žinoma, ir ko j pajjnįj šiokiu tokiu pasikeitim
munistai kai ką laimėję” prisiug 
dę daugiau šalininkų, nes komu- • 
nistu būti ten dabar labai “ap
simoka”. Vargu betgi jie yra iš
auginę kiek žymesnį skaičių 
rusifikatorių. Todėl galima su
tikti su Vladu Mozūriūnų, tei
giančiu (Literatūra ir menas, 
1957. 10. 12), kad “buržuazinio 
gyvenimo liekanos dar gana gi
liai laikosi kai kurių sąmonėje”. 
Iš savo pusės pridėtume, kad ne 
tik kai kurių bet ir daugumos 
sąmonėje. Tai pagaliau ir natū
ralu, nes materialistinė pasau
lėžiūra normaliam žmogui nė 
kiek nėra įtikinamesnė už idea- 
listinę-religinę, o politinis įtai- 
gojimas išskirtinai garbinti ir 
mylėti vieną svetimą tautą la
biau nei kitas, labiau nei savą
ją, yra priešingas žmogaus pri
gimčiai. Toks įtaigojimas gali 
duoti tik priešingų rezultatų.

PERSPEKTYVOS
Gali kilti klausimas, ka reiš- 7 .

BE PAGUODOS

Ar man verkti, ar liūdėti, 
Ar tiktai sapnais 
Savo ateitį žavėti, 
Begyvenant jais!

ii mokytojai bei apskritai 
kultūrininkai turėjo galimybės 
paruošti geresnių vadovėlių mo
kykloms ir išleisti gerų senes
niųjų lietuvių rašytojų veikalų. 
Pažymėtina, kad. pa v. minėtos 
“Gimtojo žodžio" skaitymų kny
gos II kl. 1957 rr>. leidimas jau 
gerokai skiriasi nuo 1955 m. 
leidimo. Čia išmesti abu komu- 

i nistiniai himnai, išmesti žodžiai 
ratūroje, nekreipdami dėmesio i iš Reimerio eilėraščio apie Mas-

(Tęsinys)

Rašytojų draugijos valdy- komjaunimo sekretorius daro to
kius priekaištus: įie speciali- 
zuojąsi tik senoje lietuvių lite-

d)
bos pirmininkas A Venclova 
dar pridėjo kad “nepakankamai 
vystoma šiandieninė tematika... 
galima pastebėti tam tikrą nu
krypimą į smulkias nereikšmin
gas temas, buvo revizuota “Su
kilėlių” romano istorinė koncep 
ei ja ir duotas iškraipytas 1863 

i metų sukilimo paveikslas, pa- 
1 tiekiant iš tikrųjų buržuaziškai 
: nacionalistinę šio sukilimo kon- 
J cepciją... Libreto autoriai ne- 
j sugebėjo atsispirti prieš kai ku- 
i rias žalingas revizionistines nuo

naujųjų laikų rašytojus; neko
voja su feodalinės ir buržuazi-

kva, Odesą, Baku; išimtas Krups 
kos laiškas vaikams, “Vaikai 

nųjų rašytojų - studentų “nes- , apie Vilnių" ’išleisti° s^ki 

veikais pamėgdžiojimais” ir “nes niai apie Lenino'ir čemiakovs- 
veikomis nuotaikomis . Tai pa- kj0 aįk§tes, tik pasakyta, kad 
rodo, kad tiek dėstvtoiai. tiek “Vilniuje daug gražių aikščių”'. ;

Vietoj “Mūsų Maskva” liko tik 
‘Maskva”, o vietoj “Miestų mies

nės Lietuvos idealizmu: su gau prie Lenino pami-nkla

veikomis nuotaikomis” 
rodo, kad tiek dėstytojai, tiek 
studentai vengią dabarties, ven 
gią, anot Venclovos, “šiandieni- i «
— — , nxaoix v o. , v

nės tematikos” ir mieliau kryps Į Us» tik «Tarybų Sąjungos Sos-Į
“istorinę, tolimą nuo šių

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS i

UŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
/ ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa-

>t

rašytojų kūryba nuo klasių ko
vos, iškraipant patriotizmo są
vokos supratimą, pasireiškia J. 
Kubiliaus straipsnyje apie B. 
Sruogos kūrybą... Yra tenden
cija revizuoti aiškų marksistinį 
teiginį, kad kiekvienoje buržua- 

‘ zinėje nacijoje esama dviejų kul 
Į turų — pažangios, demokratinės 
i ir reakcinės” (Tiesa, 1958. 2.15). 
I Anot Venclovos, “su trūkumais 
išleistas B. Sruogos Raštų VI to 
mas, Vaižganto Raštų 11 tomas, 
V. Krėvės” Dainavos šalies pa
davimai”.

Tokios žalingos tendencijos 
reiškiasi ne tik universiteto dės

tinė”. Vietoj 23 rusų autorių 
laikų gyvenimo tematiką ir siau beliko tik 15 Aplamai tokiam 
ra intymią lyriką . vadovėly “tarybinės Lietuvos”

Visos šios citatos iš aukščiau- br Sovietijos himno pakeitimą 
siu komunistinių pareigūnų kai- Maironio

ra intymią lyriką”.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS131

■ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati’ 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis ntkaTpomis-

bų o taip pat ir nuolatinis šū-. 
karimas spaudoj prieš “revizio- 
nizmą”, prie atkritimą į “bur
žuaziškai nacionalistinę” ideolo
giją, prieš atgyventas nuotaikas 
ir pan. yra ne kas kita, kaip 
reakcija prieš kiek aiškiau pasi
reiškusias patriotines. (Čia A. 
VeVnclova kalba apie operos li
breto, parašytą pagal Mykolai-. 
čio-Putino romaną apie 1863 m. 
sukilimą- Librete pavaizduotas 
lietuvių sukilimas prieš rusus. 
Todėl jau paruoštą operą iš Mas
kvos atvykęs cenzorius-uždrau-

reiškiasi ir studentuose. Vilniaus ' dė rodyti scenoje) lietuviškas 
universiteto komjaunimo sekre- • nuotaikas bei pasyvų priešini- 
torius skundžiasi, kad šiemet di- mąsi rusinimui bei rusofilizmo 
plominiams darbams siūlomų 
temų sąraše net penkios temos 
esančios, apie Maironį, iš kurių 
trys skirtos Maironio poezijos 
formos klausimams, vienoje — 
“Jaunosios Lietuvos” žanro na
grinėjimas ir tik vienoje liečia
ma Maironio kūrybos visuome
ninė pusė. Patiems univ. dėsty
tojams (V. Zaborskaitei, I- Kost- 
kevičiūtei, A. Rabačiauskaitei)

skiepijimui. Patriotinių nuotai
kų drąsesnis reiškimas yra “as
menybės” kulto pasmerkimo ir 
bendro atoslūgio Sovietijoj išda
va. Tas atoslūgis privedė prie 
revoliucijos Lenkijoj ir Ven
grijoj, o Lietuvoj prie drąsių 
studentų demonstracijų vėlinių 
proga Vilniaus ir Kauno kapinė
se bei gatvėse.

Pasinaudoję tuo atoslūgiu, lie-

‘ • eilėraščiu “Lietuva 
brangi”, kaip ir minėtus kitus 
pakeitimus, reikia laikyti dide- 
lia pažanga. O štai “Tiesoje” 
(1958. 6. 13) Alytaus vidurinės 
mokyklos mokytoja A. Vidūnie- 
nė drįsta pasiskusti, kad “II-IV 
klasių vadovėliuose Gimtasi žo
dis labai gausu vertimų” iš ru
sų kalbos, kad “toks vadovėlis 
(prigrūstas vertimu) mums, mo
kytojams, netinka, nes jis nepa
prastai apsunkina mūsų darbą ! 
ir žaloja mokinius... Mūsų, mo- : 
kytojų pageidavimas yra toks: 
II-IV kl. mokiniams reikia nau
jų, originalių vadovėlių kuriuo
se vertimų, būtų kuo. mažiausia, 
ir tik tokie, kurie tiktų ugdyti 
gimtąjai .kalbai; o didesnė da
lis būtų, originali”., (pabr. mano

CHICAGO, IL 60608

• Q anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol.
Pavardė ir vardas . ____________________ _____
Adresas .. ... .... _____________________ _________

<1

0''’ Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede  dot 
Pavardė ir vardai_________________ _ ... .
Adresas _______________________________

kuris

Sponaoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviškų spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus___ dol.
Pavardė ir vardas------------------- — . ____________
Adresas ------------------------------------------------- ;-------------------------

* Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardai ------------ ------------------------------------------------------
Adresas —---------------------------------------------------------------------------
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st SL, Chicago, HL

♦ RŪPESTINGAI KPTLDGMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkai

TeL 476-2206

Ii ėjusi ii ipaudos ir galima gauti knygų rinko ji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių parizn- 
gas daryti {takos j krašto politiką. 102 psl. Kaina 11.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokin sdresu:

1789 So. Halated SU CMctco, HL

I

Vai, man skiria skelbti žodį 
Laimei tik kitų.
Jis man kelio neparodys, 
Kaip, drauguže, tu!

Tu, kaip žiedas ant dirvono, 
Paveržei akis;
žiūri jos tyliai iš šono, 
Pro minčių mintis.

Pats klajoju... Nieks nematcf 
Džiaugsmo nei raudų...
Iš užburto jausmų rato 
Tako nerandu.

F. Kirsa

pirkite jav taupymo bonus

BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., TeL VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi^

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente

Pažymėtina taip pat, kad 
1957 m. pasirodė eilė vadovėlių 
ir knygų, kurios anksčiau vargu 
būtų • pasirodžiusios, pvz. minė
tas J. Jurginio Lietuvos istori
jos, J. Būtėno Lietuvių literatū
ros vadovėlis, K. Korsako reda
guotas Lietuvių literatūros isto
rijos I t, Korsako ir J. Lebe
džio redaguota Lietuvių litera
tūros chrestomatija ir kt. Para
šyti jie, žinoma, marksistiniu 
metodu, bet yra juose ir gerų 
dalykų-smėrkiama carizmo pries 
pauda, pabrėžiama lietuvių ra
šytojų meilė savo kraštui ir 
kt. Toks pvz. Jo Būtėno vado
vėlis, išmetus vienur kitur vie
ną kitą sakinį, tiktų ir nekomu
nistinei mokyklai. Teigiamas

Helps Shrink 
Swelling Of ® 
Hemorrhoidal 
Tissues
caused by inflammation

Doctors have found a medics- 
tion that in many cases rives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Freparation H*. No 
prescription h needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Vbe only as directed.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Žlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijds, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tiniu šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
-lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina -$6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčcnko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halstcd St., Chicago, 
IC 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Maskviniai “internacionalistai”
Jau esame minėję, kad Vytautas Kazakevičius yra 

pats apdairiausias Maskvos agentas, kurį Sovietų valdžia 
yra pasiuntusi Amerikon. Kazakevičius yra lietuvis, bet 
jis dirba Maskvai. Nemanome, kad Maskva būtų turėjusi 
bent vieną rusą, kuris jai būtų tiek naudingas, kiek jai 
yra naudingas Kazakevičius. Jis dabar turi daug žinių, 
mėgsta su žmonėmis susitikti, su jais išsikalbėti ir įkin
kyti Maskvos tikslams. Be to, jis grįžęs į- Maskvą ar pa
vergtą Lietuvą, jis turi kantrybės apie sutiktus žmones- 
parašyti. Nėra kito komunisto, kuris būtų buvęs Ameri
koje ir prirašęs rusams tiek naudingų žinių, kiek jų pri
rašė Kazakevičius. •
f Jeizu Kazakevičius būtų laisvas, tai jis būtų parašęs 
įdomesnių ainių, apie įdomesnius7 sutiktus lietuvius, bet 
jis nedaro to, kas jam-patiktų, bet elgiasi pagal įsakymą. 
Įsakymus paruošia, ne Kazakevičius, juos nustato i 
ne pats Kazakevičius, bet Romas Šarmaitis, komunistų 
partijos instituto pirmininkas. Kazakevičius turi dau
giau proto, daugiau žinių .-ir .daugiau mokslo, bet Šarmai
tis, gimnazijos nebaigęs, įsakinėja Kazakevičiui ką jis 
turi kelti ant šakių ir apie ką visai tuo tarpu neužsiminti 
Kazakevičius įdomesnių dalykų būtų prirašęs apie Ber
nardą Brazdžionį, pasikvietusį Kazakevičių pas save ir 
išliejusį savo širdies skausmą. Kazakevičius greit orien
tuojasi ir žino, kuri žuvis, kokį slieką bandys ryti. Jis tu
rėjo progos išklausinėti, kodėl Brazdžionis tokius sliekus 
pastebėjo, kad ta žuvytė, nemato, kad sliekas yra užka
bintas už kablio. Jam ir į galvą neateina mintis, kad jis 
jai užkabintas be kablio. Kazakevičius žino, kad Braz
džionis ne Leonas Jonikas. Buvo juokai, kai Brazdžionio 
žodis žavėjo šimtus jaunų lietuvių. Jis dar ir šiandien 
gali sužavėti lietuvius labiau, negu savo laiku juos suža
vėdavo Liudas Gira.

Kazakevičius yra ne vieną minkštasnapį Amerikoje 
susitikęs. Jis turėjo progos pasikeisti mintimis su geriau
siais stilistais Amerikoje ir pavergtoje Lietuvoje; jis kal
bėjosi su literatūros žinovais mokytojais ir profesijas tu
rinčiais Amerikos lietuviais intelektualais, bet jį vi
su1" saugo šarmaičio ir Zimano padiktuoti įsakymai. 
Pirma jis nori įtikinti, kad Bimbas yra rusams vertin
gesnis, negu Stasys Pilka, kad Jonikas yra mokytesnis 
už berankį poetą Nedvarą, o vėliau galės papasakoti apie

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

Betgi, kad aš... esu vedęs?..*
— Mergina sprogo juoku. Visi kvatojos. Kur- 
kuigis galutinai sumišo.

— Nepasiduok, nepasiduok I... šaukė vieni, o 
tuo tarpu kiti erzino merginą: — Nejaugi tu ne
suviliosi?

Kurkulgis pajuto, kad ir čia iš jo tyčiojama
si. Laimė, kad antroji mergina, jau ištižusiai gir. 
ta, pradėjo spiegiu balsu dainuoti, kažką apie 
“meilę nelaimingąją”. Tada jau niekas nieko ne
beklausė. Pradėjo visi kartu kalbėti. Kuriulgis 
vėl vienas sau sėdėdamas vis girdėjo savo ausyse 
spiegiantį girtos merginos balsą, kuris vis skun
dės dėl “nelaimingos meilės”. Aplinkui buvo ne
įsivaizduojamoji maišatis, kažkas kažką įrodi
nėjo ir kėlė kryžminius ginčus. O paskui jau ne- 
be viską buvo galima ir atsiminti...

K;ek laiko šitokiame tvaike praėjo, Kuriui- 
gis nenumanė ir negalėtų pasakyti. Tik štai vie
nu metu kažkrip netyčia jis žvilgteri į langą. Gi 
žiūri — žiemos i ’das, šėmas veršiukas, lėtai kiša 
šavo apšepusį snukį pro langą ir šiukšfiu savo

Į vieną, kitą Amerikos lietuvį, bet apie politiką ir lietuvių' 
gerbūvį jis nieko negalėjo prasitarti

V. Kazakevičius, užsimojęs pasakoti apie Amerikos 
“pažangiečius” Gimtajame Krašte parašė straipsnį “Ka
rys internacionalistas, saviveiklos entuziastas”, bet kalba ’ 
tiktai apie V. Nedvarą, nors žadėjo pasakoti apie Čikago
je dar besisukinėjantį A. Litviną. Apie pastarąjį jis ne
rado nė vieno vertingesnio sakinio,, teisingiau, nė vieno 
vertingesnio žodžio pasakyti. Jis tiktai paminėjo, kad Či
kagoje jis buvo susitikęs ir kai ką daugiau.

Apie Nedvarą jis daugiau papasakojo, bet tas pasa
kojimas buvo bevertis, nes jis paremtas Stasio Jokubkos 
pastabomis, padaugintomis apie Nedvarą. Pastarasis 
šimtą kartų daugiau skaitęs, kaip Jokubka, skaitydamas 
galvojo ir buvo pamėgęs vaidybą, Tuo tarpu Jokubka 
prastai skaitė ir niekad nemėgo skaityti, o ką perskaity
davo, tai neprisimena, nes degtinėlė jam gerokai,kaip sa
ko Bridgeporto specialistai, smegenis pradžiovino. 
Nedvaras apie Jokubką būtų galėjęs daug pasakyti, bet 
vadovautis Jokubkos pastabomis apie Nedvarą, tai pa-

1 šakoti skaitytojams, kad apie Nedvarą nenori nieko 
' vertingesnio pasakyti.

Kazakevičius nori sudaryti įspūdį, kad Amerikoje 
gyvenę du lietuviai — Litvinas ir Nedvaras — tapo 
naiviais internacionalistais. Nei jie buvo kariai, nei in
ternacionalistai. Jiedu abu buvo ištikimiausi Maskvos 
agentai, kokiu yra ir Vytautas Kazakevičius. Abu buvo 
įtikinti, kad Rusijoje pravesta gili revoliucija ir tai re
voliucijai tarnavo. Jeigu jie būtų drįsę panagrinėti Ru- 
-sijoje vykusio bolešvikų perversmo faktus, tai nekal
bėtų apie “internacionalistus”, nes jie, be lietuvių kal
bos, jokios kitos kalbos nepramoko. Jie skaitydavo tai, 
ką Vilnis pirmus du dešimtmečius rašė, viską supa
kavo ir išvežė į Sovietų Sąjungą. R. Šarmaitis bene bus 
vienintelis, kuris tuos Vilnies komplektus matė, bet nei 
Litvinas, nei, Nedytras jų nematė..1:t _• . • .

Kazakevičius/ besisvečiuodamas pas Kalifornijos 
Karosuš,turėjo progs padaryti mokslininkams pastabą,ku 
rioje buvo pasakyta, kad Sovietų Sąjunga, padėdama 
amerikiečiams išeiti iš ekonominės krizės, specialiai 
užsakė prekių. Jis neužsimena apie JAV pagalbą ba
daujantiems rusams, o kalba tik apie tolimesnius užsa
kymus. Be kitų dalykų, jis šitaip rašo: ■;

“Įdomūs buvo ii* laida apie pilietinį karą Ispa
nijoje. Istorijos faktų analizė vertę laidos auto
rius, praėjus daug laiko po įvykių, daryti išvadas, 
kurių nemėgsta buržuazinė propaganda: Ispani
joje nugalėti fažizmui padėjo tariamas vakarų bur- 

> zuazinių demkratijų nesikišimas, virtęs demokra
tijos išdavyste, kai tuo tarpu internacionalinis so
lidarumas gynė teisų ispanų liaudies reikalą. Apie 
tikrąsias respublikos pralaimėjimo preižastįs tele

vizijos žiūrovams pasakojo ir įvykių tiesioginiai 
liudininkai — amerikiečiai, kovoję nternacionali- 
niame A. Linkolno dalinyje. ,

Iš ekrano kalbėję A. Linkolno brigados sava
noriai priminė, kad demokratijos gynėjų gretose 
kovėsi ir Amerikos lietuviai. Apie juos savo knygo
je J. Mileris-Dzūkelis rašė: “Žmonės, kurie dėl de
mokratijos idealų rizikavo - gyvenimu, buvo tikri 
idealistai ir revoliucionieriai”. Ten gal autorius, pri 
siminęs žuvusius ir sužeistuosius, rašė: “Buvau, 
pavyzdžiui, artimai pažįstamas su abiem jaunais 
idealistais — J. Nedvaru ir A. Litvinu. Jie skau-

1931 metais Šiauliuose pastatyta Maistd įmonė.

lių ir to skaičiaus kariuomenei — Aš čia atėjau, kad Richard 
pilnai užtektų. Daley būtų išrinktas, — pareis-

--------- kė Atstovų Rūmų pirmininkas 
RICHARD DALEY GAVO j O’Neil. — Mums reikia, kad Illi- 

85,000 DOLERIŲ j nois valstijoje ir prez. Carteris 
WASHINGTON, D.C. — Rich- lannėtų"

i

ATMETĖ REGISTRA
CIJOS PROJEKTĄ

WASHINGTON, D. C- — Po 
nenormaliai ilgų svarstymų ant
radienį senatas atmetė moterų 
registracijos kariuomenėn įsta
tymą 51:40 balsų dauguma. Įsta- ard Daley Jr., buvusio Chicagos 
tymas būtų dar svarstomas, jei mero sūnus, kandidatuoja Cook Į 
teismas nuspręstų, kad moterų apskrities prokuroro pareigoms. Į 
registracijai neprieštarauja Ame 
rikos konstitucija. Tačiau Ame
rikos Civilinių Laisvių Unija datą E. Burke. Bet jis gerai ži-• vados,, kad Fordo automobilių 
paskelbė, kad ji apskųs teismui no, kad be reikalingų pinigų jis: bendrovė privalo atšaukti 16 nu
jaunu vyrų registracijos įstaty
mą, jei nebus į jį įjungtos jau
nos moterys.

Prez. Carterio administracija 
reikalavo senatą bei kongresą' 
priimti moterų registracijos įs
tatymą ir skirti tam reikalui lė
šų. Senato ir kongreso karinių 
reikalų komitetai Baltųjų Rūmų * 
idėją atmetė. įstatymo projektą 
senatan 
Kassel baum, respublikonė 
Kansas ir sen. Čarl Levin, 
mokratas iš Michigan.

FORDUI BUS DIDELIŲ 
NUOSTOLIŲ

DETROIT, Mich. — VieškeliųPirminiuose rinikmuose jis nu-Į 
mušė dabartinės merės kandi-’ir atiko administracija priėjo iš-

nelaimės rinkimų, todėl ir nu-jlijonų automobilių ir pataisyti 
vyko j Washingtona, kad ten! kai kuriuos trūkumus. Trafiko. 
buvę jo tėvo draugai jam finan-j administracija nustatė, kad blo- 
siniai padėtų. • - . j gai padarytos saugumo priemo'-

Pasirc'do, kad ten nuvažiavo nės neatitinka nustatytų saugu- 
didokas būrys turtingųjų čika-.mo reikalavimų ir sudaro vai- 
giečių, kurie norėjo padėti bū- ■ ruotojam ir keleiviams pavojų, 
simam įtakingam veikėjui. Kar-i Paskutiniais trim metais tra
tu su juo nuvažiavo ir jo moti- fiko administracija nustatė, kad 
na, mirusio mero žmona. Jis su j 6,000 Fordo automobilių trans- 

- T j motina buvo nuvykęs d Baltuo-; misijos blogai veikė ir automo- jnese sen. Nancy L. I . . „ _ . -c t r •, ... , • - • • •Į sius .Rumus ir nusifotografavo bihų parkimmo pozicija nu- 1S i 
de- su pačiu prezidentu. ! krypsta į atgal einančių po'zi-

Jaunasis Daley rinitai pradėjo J ei ją ir sudaro keleiviams pavojų.
ruoštis rudens rinkimams. Tvif-Į Blogai veikia C3, C4, G6 ir FMX

Kongresas jau priėmė jaunų tinama, kad prezidentas Carte-*J.transmisijos sistemos. Dėl blo- 
vyrų registracijos kariuomenėn ! ris, viceprezidentas Mondale<! įbš transmisijos . 1,700 keleivių 
įstatymą ir tam reikalui pasky-j senatorius Adlai Stėvenson,! buvo sužeista, 96 keleiviai buvo 
rė 13.1 mil. dolerių Apskaičiuo- Į Atstovų Rūmų pirmininkas Tom j užmušti. Bendrovė ir trafiko ad- 
ta, kad registracija palies apie j O’ Neil ir visa eilė kitų pažadėjo j ministracija reikalu, gavo.; 
4 milijonus 19 ir 20 m. jaunuo-!jam padėti. ; 23^000: skundų; i
' : I Apskaičiuojama, kad Fordo

Čicakgoje aš susipažinau su vienu iš tų dviejų į bendrovei transmisijų pakelti-
. kovotojų’— A. Litvinu. Tai linksmas, turįs natūra- į mas kainuos apie šimtą milijouų 

lauš humoro gyslelę, mokantis jaukiai pabendrauti doteni- FordP bendrove ^mdo 
žmogus. Jis daug pasidarbavo pažangiose orgam-1 ;inlis dėI primesll} Mtinimu. 
zacijose, veikia ir šiandien, aktyviai remdamas' . ■
“Vilnį”. ! — JAV vyriausybė imsis prie-

(Gimtasis Kraštas, 1980 m., birž. 5 d., 4 psl.) į monių grąžinti Kubon čia atvy- 
Kad Nedvaras šiandien remia Vilnį, gali Kazakevi- kusius kubiečius kriminalistus, 

čius tik tvirtinti, nes Vilnis išeina kas trys savaitės, I sales
daugiausia paties Kazakevičiaus pripildytą.

Apie Nedvaro, Litvino ir kitų

Amerikoje pasilikti.

intemacionalistų — Irano užsienio reikalų mi- 
kovas Ispanijoje galima pasakyti svarbių dalykų, kurių nisteris Sadegh Gotbzadė ket-I Kovab Ispanijoje galima pabdKyii bvdiuių uaiyKų, kuiiu mstens oaaegn uotuzaae Rei- 

■ komunistai nenori kalbėti,kaip jie nekalba apie Sovietų įsi virtadienį susitiko su Austrijos 
veržimą į Afganistaną.veržimą į Afganistaną. premjeru Bruno Kreisky Norve-

Tarptautinės brigados daliniai ėjo kovoti prieš; Sijaje" Gdį^ade pareiškė, kad 
Franko, bet kai nuvyko, tai brigados stabas pradėjo į amerikiečiu3> jeigu preziden. 
ruošti perversmą prieš tuometinę Largo Catallero vy-! tas carteris atsiprašytų už san- 
riausybę. Kai šitas klausimas buvo išaiškintas, tai dide- į tykius su šachu, 
lė dauguma “internacionalistų”, norėjusių pagrobti į 
valdžią Madrai, buvo išsiųsti į pirmas fronto linijas. 
Labai nedaug Linkolno brigados narių spėjo likti gy-

džiai pergyveno respublikos pralaimėjimą, bet ne- vi. Kas liko gyvas, tai skubėjo Prancūzijon, kad nereik- 
kaltino savęs, kad rizikavo, liko ištikimi savo pro- tų daugiau kovoti. Kažin, ar Litvinas žino, kodėl jis, Is- 

letariniams idealams”. panijos fašistų neįveikęs, išskubėjo iš Ispanijos?

liežuviu pamažu išlaižo visus šešėlius iš kampų 
ir tarpukampių.. Ir kambarys tuoj pat pasidarė 
blaiviai šviesus ir toks prėskas! Tas nelauktas 
vaizdas pakėlė Kurkulį iš vietos ir paskatino tuo
jau iŠ čia bėgti.

Tuo pat metu Kurkulgis pamtė, kaip baisiai 
jis įžeistas, išniekintas ir apleistas. Jis, net savo 
paties akyse pažemintas ir apgautas, sukauptu 
veidu nuėjo ieškoti palto ir skrybėlės. Ilgai jis 
vilkosi, nepataikydamas į savo rankoves. O kai 
susisegė sagas, tai paisrodė, kad išėjo kreivai.

Gatvėje žiemiškai saldžiai kranksėjo var
nos. Katinai pasiturinčio-piliečio rimtumu, dė
liojo grafiškai vaizdžias sa^tf pėdas, eidami įstri
žai gatvę iš vieno kiemo į kitą. Ir moterėlės nuo 
šalčio paraudusiom nosim skubėjo į ankstybą
sias mišias.

Kurkulgis jautėsi apiplėštas. Nežinomi pik
tadariai įsibrovė jam į vidų ir viską sujaukė, su
vartė, išnešė viską, kas buvo savo vietose gra
žiai sudėliota. Jis nepajėgus nei kokį sprendimą 
padaryti, nei ką nors aiškaus sugalvoti — žings
niavo, pats nežinodamas kaip eina, rodos, ' sveti
momis gatvėmis. Tik jautė jis, kad reikia grei
čiau namo. Namo jis būtinai turėjo patekti. Iš 
ten jis pradės ką no*? nauja galvoti.-, Bet tik ne

girdėti. . .
Dabar — vis tiek!... Viskas — vis tiek!...
Ak, štai ir jo gatvelė! Naktį pasnigo. Lig 

šiol tik vieni kiti pėdai padaryti puriame sniege. 
Dar* niekam nebuvo reikalo taip anksti šį sek
madienio rytą eiti. Štai varteliai, štai takelis į 
prieangį. Niekas sniego neatkasė. Kurkulgio na
mie nebuvo, tai kas gi tai padarys?

Durys į prieangį įšalusios, sunkiai varstėsi. 
Trenkė Kurkulgis duris, kad jų visi sąnariai su
girgždėjo. šįryt jis nemokėjo būti atsargus, o į 
darė taip, kaip jam pasitaikydavo.

Vis tiek! Viskas vis tieki
Prieangyje ksįimietiškuoju papratimu — ki

biras! Pintinė ir šiokios ir tokios dėžės. Senas jo 
namo kvapas! O iš ko jis — tas kvapas — sudė
tas, tai ir neaišku. Tarytum drėgni kailiniai, ne, 
tai greičiau per ilgas dienas susirinkusios dulkės 
Ir pelėsiai, o gal koks papuvęs obuolys čia kaltas! 
Iš viso gi kažkas įtartina: ar tik nėra čia kur 
rūgstančio sūrio? Viskas taip pažįstama. Tik -at
rodo, lyg jau seniai seniai matyta. Kai sienos, tai 
dabar tokios pasišiaususios, .o lubos aiškiai že-
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dabar, tiktai ne šiaaT .«—
Dabar nieko negalvoti. Nieko nematyti, ne-

myn sminga ir spausto spaudžia. \
Kablys užimtas. Ant kablio, ant kurio jis 

kasdien pasikabindavo skrybėlę, dabar kažkas 
kaboz Kurkulgis be reikalo kokią minutę pasto
vėjo, spoksodamas'į "kablį, f bžfmtą dabat kablį.

— Teigiama, kad JAV jau 
pardavė Kinijai kelis karo trans
porto lėktuvus, turinčius moder
nius radaro įrengimus. Kinijos 
lakūnai neišskrenda iš Amerikos, 
kol nevaldys naujų lėktuvų.

Paskui jis suprato, kokia čia kliūtis. Pagalvojo 
ir vis dėlto savo skrybėlę pakabino savo nuolati- 
nėn vieton. Tada jam prasidėjo vargas su šaliku. 
Šaliką taip pat jis mėgdavo tvarkingai pakabin
ti. Bet šį sykį šalikas pasidarė tiesiog gyvas ir 
atkaklus padaras, jis nenorėjo Kurkulgiui pasi
duoti ir tiek! Kulkulgis pakabino šaliką, o šis 
ėmė ir pradėm nusliaukė žemėn. Kurkulgis ra
miai pakabino jį antrą kartą. Bet šalikas neabe
jotinai pasityčiodamas iš Kurkulgio dabar netik
rų judesių, vėl atsidūrė žemėn. __ / „ " .

Kurkulgis jau piktai šnirpšdamas pasilen
kė, atkakliai šaliką vėl pakabino ir įtartinai pa
kėlė akis: žiūrėjo ką šis sumanys daryti? Bet ša
likas Šiuosyk pasvyravęs liko savo vietoje. Ir 
Kurkulgis giliai atsiduso, išsitiesė, lyg pageidau
damas, kad tas jo elgesį užėmęs žaidimas jau bai
gėsi ir jam reikės toliau kažką daryti. Bet ką jis 
dabar galėtų daryti? Jis nieko nenori, jis bijo 
kiekvieno savo žingsnio, kiekvieno savo judesio, 
kai poperuojančio daktaro peiliuko įpiovimų... 
Sunkiai abejojančiais žingsniais, savo slepiamą 
nuo viso pasaulio žvilgsnį panarinęs, Kurkulgis 
atsidūrė kambaryje. .

(Bus daužau) -- *

SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENCS'* 1 
PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK



SVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekvieną dieną būtini krikščioniui

KOKIA YRA TAVO RELIGIJA?
Religiniai įvairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais, 

Liuteronais, Baptistais ir tam panašiai. Bet klausimas- Ar tavo 
religija atskyrė tave nuo šio pasaulin ir pašventino Dievui? Ar ji 
pasiekė tavo širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė 
geresnį ir šventesnį tavo pasielgimą? Ar pasirodė tavyje geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiškam Tėvui patinkanti religija yra “šelpti naš
laičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasau
liu”. Tikra religija reikalauja ne vien eiti į bažnyčią sekmadie
niais, bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, 
klausančiu ir darančiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra 
pasakęs: “Jėi jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 
tun mano įsakymų ir juos laiko (vykdo), tas mane myli. O kas 
manė myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi
reikšiu”. — Jono 14:15,21.

*V. RASTO TYRINĖTOJAI
j. Munkant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303 .

DR. K. G. BALUKAS
akŲRERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

M49 So. Pulaski Rd. (Crawford
Medical Buildins) ToL LU 5-644S 
Priima ligonius pagal susitaria*. . . ___

Jei neatsiliepia, skambinti S'ZS-buOi j oras, pries porą metų ispilietm 
""—“—‘--—----- ■ tas ir gyvenąs JAV, ukrainietis,

DR. PAUL V. DARGIS: žinomas disidentas ir kovotojas

Pagalba, vieningumas, reikalavimai
Gen. P. Grigorenkos paskaito Zuericho universitete
Buvęs sovietų generolas ma-

. už žmogaus' teises gegužės 8 d. 
kalbėjo perpildytoje didžiojoj 
universiteto auditorijot apie da
bartinę situaciją pasaulyje nau
jausių įvykių šviesoje.

Gyvai, angažuotai, su 
jumi pateikdamas realius faktus 
ir atskleisdamas komunistinės

■ sistemos nuolatinės agresijos už
mačias, kaip pagrindą jos egzis
tencijos, ir vaizdžiai tai palygin
damas su piktybiniu augliu-vė- 
žiu, — jis parėmė savo išvedžio
jimus pačių komunistų žodžiais, 
šūkiais ir siekimais esamąją sant 
varką sunaikint, o jos vietoj 
imperialistiškai pasauliniu mas
tu įkurti komunistinę. Vaka
rams; deja, trūksta Sos piktybi
nės komunizmo prigimties supra 
timo. Karas vyksta jau dabar, 
žinoma, ne tokia forma, kaip vi
duramžiais, bet komunistams 
vis ardant ir griaunant esamą
sias santvarkas ir tada pagro
biant tai, kas mažiausiai gina
ma.

O tuo tarpu pats komunizmas 
žaidžia gražiais žodžiais, kaip 
atoslūgiu - detente, ar spausda
mas Vakarus šaltuoju karu ir 
be atodairos vienašališkai didin
damas savo karinės pajėgas, kai 
Vakarai, laikydamiesi deten
tės idėjos, savąsias mažino ar 
stabdė. Iliustracijai pacitavo Le- 

i niuo žodžius po Brastos santar- 
ntrta a-4 vtL poptet ir kita laito1 vės, kai komunistai patys prade 

j . . . . . ’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wcs*ęhester Community klinikos 

Medicinos dirokrorius 
193S S. AAanhoim Rdw Westchester, IL.Z 
VALANDOS:’3—9 darbo dienomis ir

jo tai kritikuoti: “Ką reiškia su
tartis, jei ne gabaliuką popie
riaus, kurį galima sudraskyti ir 
numesti šalin? Dabai- turime su 
kai kuo sutikti ir nusileisti, kad 
paskui galėtume išvystyti galią, 
lai ko jūs norite, ar popieriu
ko, ar galios?”, šitame glūdi 
komunistinė taktika Pradeda-

sąmo- ma individualiu teroru, vėliau 
su teroristų grupėmis, streikais, 
ir tada organizuojami sukilimai.

nizmas skiriasi nuo sovietinio 
tik kad kas žemesne civilizaci
ja ir mažesniu jėgos išvystymu. 
Vėliau žygiuotų ir agresyviai 
plėstųsi ir kinietiškasis, ir to mi
lijardo niekas nebesulaikytų. 
Taigi, kur išeitis? Tarp gyven
tojų, — o Sov. Sąjungoje yra 
daugybė visai skirtingų tautų,

eilėse pasipriešinimų. Tam tiks-! 
lui yra reikalingos aktyvios, in
tensyvios radijo siuntos iš Va
karu. nes, deja, ligšiol egzistuos 
jančių siųstuvų iŠ Vakarų į 
‘?ov. Sąjungą taip nesą galima 
pavadinti. Opoziniai sąjūdžiai 
egzistuoja SSSR disidentų tar
pe, bet ten nėra išsivysčiusi vi
suomenės galvosena, Tai reikia 
ugdyti, plėsti iš Vakarų. Žmo
nės, kurie sunkiausiose sąlygo
se kovojaį tūri būti paremti.

Betgi svarbiausia — Vakaruo 
se turi būti sustiprintas vienin
gumas, ir jis turi būti ir demons 
truojamas. Vienintelis kelias so
vietams sustabdyti yra vienin
gumas, ir būtinai reikia paremti 
ir sustiprinti sąjūdžius, kovojan
čius už žmogaus teises. Be to, 
reikia blokuoti tokį renginį, 
kaip nibšiameri olimpiada. Jei
gu tokie dalykai nedaromi sutar 
tinai, tai lygu pakvietimui į ka
rą, hes tai parodo sovietams, jog 
Vakarai net dėl tokio menknie
kio negali susitarti.

Iš Eur. Lietuvio 
(Bus daugiau

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL: 542-2727 arba 562-2722

TEL — Bl 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB1 AKIŲ LI*O« 

3907 Wert 103rd Street 
Valandos pagal anmtarima.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2AU W. M St. T«L 737-5145
Tikrina aki». Pritaiko akiniua ir r

"contact lenaei” r; ; 
agai auatarim*. Uždaryta treč.

DR.LE0NAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST S3rd STREET

Ofise telefu 776 TO 
Rssideodlee tetefu 445-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 

Bendra praktika, apee. MOTERŲ llfcs.
OfUaa 2452 WEST SWa SY SORT 

Tol. PR 4-1223 
OFISO VAL.: jam- antrwL, tteflAa

pagal aosttarin*.

Aparatai - Protend. Med. ban 
dažat SpecfaH pa*Mba t>|aae» 
(Arch Supports) ir t t

1to0 Wart «rd St, CWcapa. UL MeT> 
TeM.; PRaapart 0-5994

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų k šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
Št. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
L.ldlmsd — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

TeL WA 5-«oa

MOVING
ApdrsurtM ^ertiwrtTWWt 

U jvalriy rtrtumy.
ANTANAS VILIMAS

T>l. mU S7A-S99A

yra milžiniška praraja. Taigi, 
reikia ryšio sū priespaudoje lai
komomis tautomis, nes stiprios 
antikomunistinės jėgos, gerai 
pažįstančios komunistinę siste
mą, yra išsivysčiusios ir komu
nistinėje priespaudoje. Toms

Komunizmas pražūtų, jei neruoš . tautoms reikia suteikti paramos 
tų vieno antpuolio po kito. Ta- t ir pagalbos. Tokiu būdu bus ir 
čiau ir vėžio plitimą • galima ’ sovietai sulaikyti, o priešingu 
sustabdyti ne prašymais ir mal-! atveju — šias.tautas jie gali pri-
davimais, bet tik blokavimu ar; 
išoperavimu. Sėkmingam ka- 
rui-gynymuisi vesti yra reika- 
llingas moralinis pagrindas, mo
ralinė jėga, kuri JAV ir Va
karuose sustiprėjo po Irano ir 
Afganistano (kur sovietai siekia 
naftos šaltinių). įvykių, bet, de
ja, jų karinio pajėgumo padėtis 
yra blogesnė už sovietų, nes per 
paskutiniuosius 15 metų sovie
tai (kaip jau minėta), visu in
tensyvumu ginkluodamies!, dau 
gelyje karinių sričių pasiekė ar 
r et pralenkė JAV. O detentės 
laikotarpiu JAV net bendroji 
karinė prievolė buvo panaikin
ta. Jėgų santykį reikia atstaty
ti. Sovietai yra labai dėkingi 
"taiką mylintiems žmonėms” 
Vakaruose, pastebėjo ryšium su 
tuo senasis generolas-

Taigi, kokias išvadas reikia iš 
visa tai darytis? Referento nuo
mone, nėra ko ieškoti pagalbos 
Kinijoje, nes tenykštis komu-

versti net prieš Vakarus kovoti. 
Plėšrų žvėrį reikia:.atgal į jo olą 
varyti. Reikia žiūrėti visai rea
liai: dabar afganams realios pa
galbos suteikti karinių pata
rėjų, ginklų, lėšų, galimybės ją 
besipriešinantiems; kovotojams 
už kaimyninių si&iU turėti sto
vyklų. Teroristai ir banditai gau 
na dideles sumas pinigų iš so vie 
tų, o Vakarai ne tik kad nesutei
kia būtinos pagalbos laisvės ko
votojams, bet net atsiprašo ir 
ramina sovietus dėl jų — mela
gingų — tvirtinimų,' kad Vaka
rai teikią pagalbą kovojantiems 
afganams... Taip pat reikalinga 
sovietų karutėms pajėgoms Af
ganistane aiškinti jog jų valdžia 
veda svetimame krašte banditi
nį karą, ir jau yra buvę ir jų

They call it 
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill^ at bedtime safely, surely stimulates your system’s 

morning, you’reown natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder’’? 
Ex-Laxw Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

Nuo

Midland savings Tar
nauja taupymo -aiwv 
paskolų reikalus visos mu 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi u 
ateityje.

Sąskaitą apdraustos 
iki $40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 6062

Te* 9zo <«rv-
8929 SO. HARLEM Av6< 

B ridge view, f L 60455 
Tel. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Passbook Savings.
4 Vjrs savings 

(Minimum $500)
Certificate

Paskutinės statistikos ro-. 
do, kad Vokietijoje dabar yra 
daugiau gyventojų, bet mažiau 
vokiečių, negu buvo 1973 me
tais. Ten daug turkų, ispanų, 
jugoslavų, lenkų, lietuvių...

— Libijoje diktatorius Chada- 
ii įsakė suimti šešis vokiečių 
mokslininkus ir jų neišleidžia.

i trisJi kalėjime jau prasėdėjo 
mėnesius.

—: Prancūzų prezidentas 
vengia tartis su Brežnevu, 
tuo pačiu metu rengiasi gaminti 
neutrono bombas vykusiai nuo 
rusų gintis.

ne- 
bet

— Aukso uncija ketvirtadienį 
kainavo $589.

SUSIRINKIMŲ

Lietuviu Motery draugijos Apsvie- 
tos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks šeštadienį, birželio 14 d., 1 vaL 
popiet, 3808 So. Union Avė. (Įėjimas 
iš kiemo.) Narės prašomos dalyvauti 
ir užsimokėti duoklės, nes vasarą su
sirinkimų nebus. Po šio susirinkimo 
bus vaišės. Rožė Didžgalvis

Našliu, Našli ūki v ir Pavieniu klu
bas birželio 13 d. 6 vai. vak. šaukia 
narių susirinkimą, kuris įvyks Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St. Po susirin
kimo — vaišės. V. Cinką, rast.

DANGUOLEI JUODAKYTEI 
mirus,

jos tėvui Stepui, seseriai Nijolei su šeima ir gimi
nėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir su gai
lesiu liūdime.

SOI'LJA ir JONAS GIRDŽICNAI

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
following distances...

you*u. run into trouble if 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILST

IF you DRIVE AT THE 
SPEED STKy IN 

™E LANE.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERMŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50 th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

Chicago®

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITŪANICA AVĖ. TeL: TArdi 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALITORMA AVĖ. TeL; LAIayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITŪANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
^354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

RADIJO iaiMOf VALANDOS

14W HL A. M.

Lkturtu lulbs: kasdien nuo pir- 
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL vak. Šeštadieniais ri 
sekmadietrfafe nuo 8:30 iki 9:30

V*d«|« Aldona D*o*cv»

Tal«*4 MMnrteek M<lt

H59 So. MAPLEWOOD AVĖ.
CHICAGO, ILL. 60629

-KAZft BRAZDtJONYTt

Programed

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Vlsoc laidos U WOPA rtotlm, 
bano 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. Tirt Street 
Chicago, Illinois 60629 

Tetef. 778-5374
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R LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖS VEIKLA

Š. m. gegužės mėn. 30 dieną 
įvyko apylinkės valdybos posė-

i
, 1 f “f

*

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
O Advertising Age žurnalas 

praneša, kad tik apie 35%. mo
terų lanko grožio salionus ir tai 
daro vidutiniškai 1.9 karto kas 
mėnesį, tuo tarpu 1973 metais 
lankydavosi 2.4 karto. Betgi tada 
vizitas vidutiniškai kainavo 
-M.90, o dabar vainudja virš $11.

© Amerikos čigonų karalius 
John Ellis pareiškė, kad JAV gy
vena apie milijonas čigonų, dau
giausia didmiesčiuose. Visame 
psaulyje esą apie 18-20 milijo
nų čigonų.

O Perkant maistą, atsiminti- 
na šie dalykai: '
- Namuose susidaryti perka

mų produktų bei daiktų sąrašą 
ir jo laikytis.
- Nesivesti į krautuvę vaikų, 

kurie savo norimomis prekėmis 
žymiai padidina savaitinį maisto

. biudžetą. Ju užkandžiams ne
pirkti iškeptų popkornų, bet su
darykite jiems malonumą per
kant kepimui paruoštus kernus., Sp00n salt, 1 teaspoon dried par-
- Reikia žinoti prekių, ypač

mėsos, kainas, nes 25% visų 
skelbimų yra fiktyvūs, skelbiant 
reguliarias kainas dideliais nu
meriais. . '

* Stengtis nesinaudoti apke- 
pimų ir panašiais preparatais, o 
naudoti duonos trupinius’ar džio
vintą duoną bei norimus prie
skonius.

© 1979 m. už mokesčius buvo 
pasodinti' kalėjiman 675 asme
nys: 511 biznierių, 28 teisėjai ir 
advokatai; 51 aukštas valdinin
kas ar firmos vedėjas, 19 me
chanikų bei statybos darbininkų 
ir 66 darbininkai.

; to, dalimis dedami gerai išplak
ti kiaušinių baltymai. Viskas la
bai atsargiai sumaišoma ir pila
ma į sviestu išklotą skardą ne 
storesniu kaip 1.5 cm. sluoksniu. 
Kepinys iškepamas, bet ne su
džiovinamas. Po to aptepanias 
aviečių uogiene ir suvyniojamas 
j volelį. Vyniotinis dar iš vir
šaus aptepainas aviečių uogiene 
ir apibarstomas miltiniu cukru
mi. Piaustoinas 1.5 cm storio 
pyragaičiais.

9 Dėkui poniai A.M., atsiun
tusiai šviežių daržovių mišrainės 
— vinegreto receptą anglų 
kalba: i

2 medium tomato’es, sliced; 
Į4 lb. mushrooms, sliced; 1 cup 
broccoli florets, 1 cup cauliflow
er florets, cup celery, diced;
2 green onions, diced; 1 cup Hol-j S^VY^S ekskursijos.
Ivwood safflower oil, % cup' “ Chicagos Lietzcvi^ Moterų 
wine vinegar, 2 teaspoons ore-, klubo priešatostoginis susirinki-( 
gano’, 1 teaspoon sugar, 1 tea- birželio 18 d’ Niįos|
Snnnn «>lf 1 tPSSnnnn dripd nar-' restorane, Bridgeview, IIL- Š1O 
sėly flakes, % teaspoon peppef;isusirinkimošeimininkėsbusam- 
i/> teaspoon d>y mustard, % tea- , žinos Hubo narės ~ Bernice 
spoon dry garlic or 2 cloves fresh' Ambrose ir > duktė Bernice 
garlic, crushed. ! DodSe iš Oak aPyįinkės-

Cut all vegetables and place in' Bus pokalbiai apie įvykusi Gm- 
glass casserole dish. Combine; ter0 debiutančių balių.
remaining ingredients and pour! į— Tautos Fondas narių šuva- 
over vegetables. Cover and chill žiavime išsirinko naują tarybą 
2 to 3 hours, basting occasional ! ir revizijos komisiją. Į tarybą iš- 
ly. Before serving ,top with diced: rinkti A. Firavičius, J. Valaitis, 
green onions. j J. Giedraitis, I. Banaitienė, B«

M. Miškinytė į Lukoševičienė, M. Nbreikienė, J.

vių spaudos komitetą sudaro R. ’ 
Petrauskas, A. Juzukonis ir Dai
nora Juozapavičiūtė. Olimpiada 
įvyks liepos 4-6 d. Toronte. Ma
noma, kad iš daugelio apylinkių

kė '■Vyniotinio su -aviečių uogie- 
ne”<receptą Nepriklausomos Lie
tuvos šeimininkėms skirsenelyje 
“Saidu-Rūkštu”:

Bendruomenės vagos
' (Atkel ta' iš “2-rd puslapio) 

dedamas pastangas pajungti 
išeiviją savo partiniam intere
sui, pateikia ir Įtikinančius 
faktus. Kiekvienam visuonie. 
ninėje veikėjui patartina šį lei 
dinj įsigyti ir į žinomo, paty
rusio visuomenės veikėjo min
tis, įsigilinti. Reikamų žinių tu 
rėjimas, yra puikai orientyras 
visuomeninėje veikloje.

Chicagoįe leidinį galima 
gauti pas Reorganizacinės L.

apylinkių valdybos narius 
paskirus veikėjus.

.4. Beržienė

I hi'^/T’VT*^ WV^rr?

REAL ESTATE
Namai, Žema — Pardavimui . « Namai, žami — Pardavimai 
UAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATB FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAIS. .

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel Virginia 7-774J

— Kenoshos ir Racine lietu- djs. Padaryti šie nutarimai: 
viai minės Baisiojo birželio trė
mimus birželio 15 d. 3 vai. Ra
cine &v. Kazimiero parap. sve
tainėje. Kalbės Petras Nekro-l 2) Nutarta dalyvauti ALTos 
sius, programoje dalyvaus Mo- Chicagos skyriaus rengiamame! 
terų kvartetas. Ruošia Amerikos Birželio išvežimų minėjime, ku- j 
Lietuvių Tarybos Racine sky- rfs įvyks birželio 15 dieną. į # 
rius, - talkininkaujant Kenoshos Į 
ALTai ir kitoms organizacijoms. J dinio platinimo reikalai. •

— SLA 134-tos Moterų kuopos! 4): Pasiruošimas apylinkės ge-
pusmetinis susirinkimas įvyks ■ g^i^b kuri įvyks rugpiūčid 
šeštadienį, birželio 14 d., 12 vai. į °11^’ a
Chicago Savings bendrovės pa- .
talpose, 6200 Sd. Western Ave. L1tuanistmei mokyklai.

1) Priimtos vakaro “Juokai 
iki ašarų” ir Romo Kalantos mi
nėjimo apyskaitos.

Chicago Savings bendrovės pa-

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• N0TAR1ATAS • VERTINIAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir įrengimais Marquette Parko 
rajone. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos. T

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

o T • t> MŪRINIS BUNGALOW Brighton
*>) K Liet. Bendruomenes lei-! Parke, 15 metų. Reikia skubiai par-

1 duoti. Neaukšta kaina;

Kviečiame nares gausiai daly
vauti. Valdyba

— Brighton Parko Lietuvių ūkyje.
Namų Savininkų Draugija ruo-

i
5) Paskirta $25 auka Cicero]

. ............... , i
6) Nutarta suorganizuoti auto

busą į Balfo gegužinę, kuri įvyks 
birželio meni 22 dieną Jonyno •

7) Kviesti narius, kad daly-

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai <r sąžiningai. .. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS v 

4514 S. Telman Ave; < 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

’ GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. ♦ Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION .
7152 So. Kedzie Avenue 

TeL 776-8505
reaitygtoup

U.SJC
We'll help you moke the right move.

šia pirmąjį šių metų pikniką -j vautų Sandaros rengiamoje ge- 
gegužinę birželio 15 d., sekma- į gūžinėje. L P.

. . j .r1 ... . dienį, Šaulių salėje, 2417 West; -------------------Pazemenas, dr. P. Vileišis, A.. ,o ?’_.>•’ ....... f 
„ t • t a j- ’43rdSt. Bus laimes šulinys, uz- ..

15 1S’ ‘ ane lr U kandžiai bei dovanų paskirsty- Atsiųsta paminėti
mas. šokiams gros E. Knolio or- \ ■ .

Zxc.vxz.icx xL tx-xcxxŪcx. —«x- ® KARYS, Pasaulio lietuvių I EI f* A I Vfi f A T E
si nuoširdžiai- kviečiami daly- karių-veteranų mėnesinis žuma-| 
vauti. > (pr.) į las, 5 nri, leidžia LKVS Ęamovė į

__ Izraelio premjeras Mena- Z- Kaulinaitis ir J. Rūtenis, ad- j savybę Chicagoje ar bet kur
LU tnirtlį į Vjyk" oxiLLCb uaigc. v augi iviiciai pci*Cian-u, n.au

ieinjršOė ji4tu- Momkutė, Alma Noreikaitė, Ra- litai nesteigs daugiau kolonijų 
suskas ■iPrahas sa Pyplytė, Ramona Smilgaitė, arabų žemėse, bet jau įsteigtos

nas. Kontrolės komisijon išrink- 
I, ti: Sperauskas, Tamošaitis ir 

~ .= Čampė. Tautos Fondo adresas:

mas. šokiams gros E. Knolio or
kestras. Pradžia 12 valandą. Vi-

— Laisvės Olimpiados, rūka
lais rūpintis Torontą

S P. o. Box 21073. Woodhaven, 
[NY 11421. ■

— Chicaaos aukšt- lituanistinę
Vida

lais rūpintis Toront^J^dafyti — — • —
komitetai is penkių tautį Į Vyk- mokyklą šįmet baigė chem Begin pareiškė, kad izrae-

PIRKTI AR PARDUOTI,
New Yorko skyrius, redaguoja | nuomoti ar apdrausti savo nuo-

domąj į komitetą t__ ? . .....
8 kiaušiniai,- 185 g. cukraus, viai: Rimas Petrauskas,‘’’Pranas' sa Plioplytė, Rarnona Smilgaitė, 

bulviu krak- Bemeckas ir Laima Beržinytė.' Kristin3 Kotovąitė,- Laima-Kau- 
____________ Į Programų komiteli': - R. ;>et- Elena Žukauskaitė, Juozas 
Kiaušiniu tryniai labai gerai trauskas, P. Bemeckas./A.!Ma-. Kižys, Tauras Ldubmskas, Aud- 

linauskas, D. Valaitytė Remeikis ir Arvydas Viz-
džius. Į Finansų komitetą ų J. ■ g’rda-

150; g. miltų, 35 g. 
molo, šaukštelis vanilės.

pasiliks.

išsukami su cukrumi. Į masę su
dedami miltai, krakmolas ir va-uęuauu uu.^ .. uxiuo. t - —

nilė. Viskas gerai išmaišoma. Po Nešukaitis ir V. Valiulis. Lietu-

— Kai Afrikoje susipyksta dvi 
dramblių grupės, tol ėdasi, kol j 
viena antrą išžudo.

ii!iiinniiimiiiiiniiiniiiniuiii!iiiiinn;n!!iiiiiiiiiiiiiinmimiini!t:imminnniH-'

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono. 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jonę 8:32

MARIJA NORI ai:tiaMl

2608 Weet 69tb St, Chicago, HL 60621 • TeL WA 5-2787

= ŠV RAŠTO
L NAUJASIS* TESTAMENTAS
ę IR PSALMAI
: LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS t
■ KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS
: PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO. .

i KAINA $3.

Ė LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321,
Ė ■ Oak Lawn, IIL 60454

jmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiir

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE 

2561 W. 69th St, Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2727

J ministratorius Kęstutis Bileris. Į Amerikoje, prašome skambinti 
šiame numeryje Paulius Jurkus!ar užeiti į mūsų įstaigą, 
rašo apie Gen. štabo pik. Anta
ną Rėklaitį, pik. l'tn. D. Skučas 
apie transportaciją oru, A. Bud- 
reckis apie Jonušą Radvilą, O. 
Žadvydas apie m j r. Petrą Gude
lį, knygų autorių, sulaukusį 
85 metų amžiaus. B. Balčiūnas 
gvildena 3-jo Pasaulinio karo 

b nuotaikas, o J. Gediminėnas — 
, skirtingas . nuomones. . šaulių 

skyrių — Tremties Trimitas -—
■ ’redaguoja S. Kaunęlienė. Jame 

veiklos kronika ir du vertingi
i straipsniai: S. Pačesos apie VI. 

Pūtvį, ir mjr. K. Daugvydonio 
— atsiminimai iš savanorių lai-

• kų.’ Plati karinių žinių kroniką, 
kurią redagudja B. Balčiūnas.

B Žurnalas kainuoja $12 metams.
Adresas: KARYS, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
Independently owned and operated

t

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

Im»

am wz$r czzmax soad

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, UJUNOIS 6083 
Fbrwet Vlrgtela 7«7747

utual

Quarterly

OUR SAVINGS _ 
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

see us for 
financing 

AT OUU LOW RATS

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metui-

SLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoa 
_ __ __ darbus dirba. __ . ..

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA—apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riam® patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti Iki $10,000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač daudlnga jaunimui, riekiančiam 
aukštojo mokslo ir Jų gyvenimo pradžiai,

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdnuda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuopu vyra rišo* beturiu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
N*w York. N. Y. 10001

>07 W. XXh St.
TeL CM2) Ml-ttli

A. TVERAS
Laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
TeL REpubtlc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą Į 
ir kitus kraštus Į 

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

DĖMESIO!
Skubiai parduodama mūrinė 7 kam
barių rezidencija, labai gerame sto
vyje.' Naujas šildymas, garažas. Prie 
70-tos ir Maplewood. Tiktai $37,500. 
Skambinkite

VAINA REAL ESTATE
Tel. 925-6565

PARDUODAMAS švarus mūrinis 
. 3 miegamu narnas prie 73-čios ir Cali
fornia. Centralinis oro vėsinimas, šva
rus rūsys, 2 masinu garažas.

Tel. 925-4940

HELP WANTED — MALI 
Darbininko Reikia

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI

Chicagos Lietuvių Tautinėms

į Pensijos ir kompensacijos iš Vokie- 
k tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie- I riai. Įvairių valstybės formų pildy- 
•i mas. Interesantų reikalais lankosi

valdžios ir savivaldybės Įstaigose bei 
\ konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen- 
į sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus

panašius reikalus. Sutvarko Medicare1
f ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin- j kapinėms reikalingas užveizda- 
L manager, nes dabartinis (esą-!F gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo ° ’ '
F gydymo, nemokamo maisto korte- mas) užveizda Stanley Kasias 
S !^3,JisWtk greitu laiku išeina į pensiją. Pa-

kančio anglu kalba ir rašyba, į pina metrikus ar ju pakaitalus. Kreip-j v , y «J tis asmeniškai arba laiškais.

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
į Income Tax Service 
t 3261 SOUTH HALSTED STREET 
S (Antras aukštas, įėjimas iš fronto) 
S CHICAGO, ILLINOIS 60608f Tel. 225-8175

r

kitk greitu laiku išeina į pensiją. Pa-gracimus dokumentus ir isxvie<i-;0 . j
mus j Ameriką. Sudaromi testamentai geidaujame lietuvio, gerai mo-^ 

i taipgi šiek tiek susipažinusio 
' su knygvedyste. Darbas pasto
vus ir geras atlyginimas.

Dėl smulkesnių informacijų, 
teiraukitės pas Stanley Kasią,’ 
Lithuanian National Cemetery, 
8201 . So. Kean Ave., Justice, 
IL 60158. TeL: (312) 458-0638.

— Pasakojama, kad rusai be 
P pasigailėjimo žudys afganista- 
5 (mečius, kai pasibaigs Maskvos 
J (olimpiada. Dabar nenori dar 
4 žiauriai pulti. -

— Teherane labai įtemptos 
nuotaikos, nes kyla aikštėn dide
lis nesutarimas tarp prezidento 
Banį Sadr ir islamiečių daugu
mos parlamente.

--- — Vyresnio amžiaus lietuviai j 
f — Tel Avive sprogo dvi tero-’iaukja Jono Talalo paruoštos Į 
4 ristų padėtos bombos, bet jos knygos apie jo išgelbėtus rusų ' 
j, nieko nesužeidė, nes sprogimo okupacijos dokumentus.
11 mitu arti nebuvo žmonių. 1

Notary Publie 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent ’ 
120854 W. 95th 
Everg. Perk, III, 
60642, - 424-1654

Slate Farm F*re and Casually Cc^pan*

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatu
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vaL vak. Šeštadieni nuo 

0 vai- ryto iki 12 vah d. 
Ir pagal susitarimą.

Tek 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629

DENTURE WEARERS
j A major * 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

I_______ - 

* NAMJIINO6. CHICAM I* Ikh. Friday, fa




